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FUNDAMENTAL TRENDS OF WORLD EXCHANGE TRADE DEVELOPMENT
Статтю присвячено дослідженню питань важливості та інтенсивності розвитку світової біржо
вої торгівлі з врахуванням процесів надстрімкого розвитку інформаційних технологій і, як на
слідок, зміни окремих підходів до організації біржових торгів. Розглянуто та проаналізовано
основні тенденції процесів капіталізації біржової торгівлі за період 1975—2015 років. Розкри
то питання генезису, особливостей діяльності та сучасного стану бірж світової капіталізації.
На основі статистичного аналізу визначено світових лідерів біржової діяльності та рівень се
редньоденного обороту на світовому ринку акцій. Наголошено на ключовому тренді розвитку
світових товарних бірж, основою якого є динамічне розширення на постійній основі біржових
операцій, що базуються на строкових угодах. Ідентифіковано ключову роль електронних кому
нікаційних мереж, які дозволяють здійснювати операції на фондовому і товарному ринках без
посередників, що значно скорочує час та витрати інвесторів та підвищує ліквідність світового
біржового ринку.
The article is devoted to the study of the importance and intensity of the world exchange trade
development, taking into account the processes of rapid information technology development and,
consequently, changes in certain approaches to the exchange trading organization. There has been
considered and analyzed the main trends and features of the exchange trade capitalization processes
for the period 1975—2015. In the article have been considered issues of genesis, evolutionary
development features and current state of world capitalization exchanges. Based on statistical
analysis there has been determined the world leaders of exchange activity and the level of average
daily turnover on the world stock market. There have been emphasized on the key trends in the world
commodity exchanges development the basis of which is the dynamic exchange transactions
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expansion based on futures on a regular basis. In the research has been noted that an important
trend of the exchange trade development is its globalization and informatization. The logical
consequence of such processes is the achievement of the world's giants' highest turnover which
were formed by merging (merging or acquiring) several small exchange trade institutions. There
have been noted that the high liquidity of the world stock market is provided by the efficiency of its
organizational and management mechanism. There have been identified the main role of electronic
communication networks which allow to implement operations in the stock and commodity markets
without intermediaries which significantly reduces investors' time and costs and increases the global
stock market liquidity. The international exchange institutions expansion is a logical and reasonable
continuation of globalization and monopolization, the consequence of which today is the complication
and expansion of the exchange operations range, as well as a significant increase in the exchange
market competition. In the article has been concluded that exchange activity is an extremely important
and integral component of organized trade in world markets, where the national exchange market is
gradually becoming an integral part of the international exchange community.
Ключові слова: біржа, біржова торгівля, біржова діяльність, капіталізація біржової торгівлі, інстру
менти біржового ринку.
Key words: exchange, exchange trade, exchange activity, exchange trade capitalization, exchange market
instruments.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

явність важкопрогнозованого впливу ризиків на її ста
новлення та розвиток, потребує більш глибоко науко
вого досліджень питання інтенсивного розвитку світо
вої біржової торгівлі з врахуванням процесів над
Біржова діяльність провідних країн світу знаходить стрімкого розвитку інформаційних технологій і, як на
ся на етапі глобальних трансформаційних змін, що по слідок, зміни окремих підходів до організації біржових
в'язані з інтенсифікацією інноваційних процесів усіх торгів.
сфер суспільного життя. Спектр використання інстру
ментів та методів ринку біржі із року в рік охоплює все МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поглиблений аналіз основних світо
більше учасників економічних відносин: від суб'єктів
господарювання до державних інститутів, включаючи вих трендів розвитку біржової торгівлі.
трейдерів, інвестиційні компанії та фінансові установи.
На сьогодні світові біржі є потужними центрами ціноут ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ворення, які являють собою перспективну сферу інвес ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
тування капіталів та трансферту фінансово товарних ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
потоків. Такі біржові інструменти, як деривативи на сьо НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Світовий біржовий обіг досягнув масштабних
годні є одним з основних джерел розміщення капіталів,
наряду з такими традиційними інвестиційними інстру розмірів: щоденні потоки ділових операцій вимірюють
ментами, як цінні папери та боргові зобов'язання. Вод ся трильйонами доларів США. Кількість біржових угод
ночас домінантними інструментами біржовому ринку є у рік нараховує 25 млрд [2]. Біржова індустрія у сфері
фінансові деривативи, базовим активом яких є інстру торгівлі фінансовими інструментами зросла динамічни
менти фондового ринку, а також інструменти міжнарод ми темпами починаючи з 70 х років минулого століття,
що пояснюється домінуванням спекулятивного капіта
ного валютного ринку.
лу. Фондові індекси, цінні папери та відсоткові ставки в
структурі світової біржової торгівлі складають близько
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
70% глобального біржового ринку.
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
Варто зазначити особливо швидкі темпи нарощен
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ня біржового обігу агропродовольчих товарів в останні
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
роки. Так, у 2019 р. кількість біржових угод, укладених
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
у світі щодо агропродовольчої продукції, збільшилась
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
порівняно з 2011 р. у 3,2 рази при навіть дещо змен
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
шенні загальної їх кількості [5, с. 105] (рис. 1).
Теоретико практичним питанням організації та роз
Свідченням високого рівня активності біржової
витку біржової торгівлі, аналізу інструментально мето діяльності в Азіатсько Тихоокеанському регіоні є аналіз
дичної основи присвячені праці відомих вчених в географічній локації біржової торгівлі.
У цьому регіоні функціонує найбільша кількість бірж
економістів, а саме: Ю.А. Дяченка, М.О. Солодкого,
В.О. Яворської, І.М. Вавдійчука, О.В. Шимко, Т. Сапри світового значення — 28, а також більше третини укла
дених угод в цілому на біржовому ринку світу (при тому,
кіної, В.В. Апопій та інших.
Проте, зважаючи на важливість та інтенсивність що в Європі, де зародився біржовий рух, таких бірж та
розвитку біржової торгівлі, а також враховуючи на укладених на них угод у 2 рази менше) припадає на цей
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територіальний сегмент. Ста
ном на сьогодні другорядні
позиції участі у процесі бір
жової торгівлі за вказаними
кількісними ознаками займає
Азія та Північна Америка. За
гальна капіталізація всіх пуб
лічних компаній за підсумка
ми 2019 року склала $ 80,2 трлн
(дані World Bank). Станом на
червень 2018 року цей показ
ник зріс до $ 89 трлн [1].
Особливості діяльності
Нью Йоркської фондової
біржі полягають, передусім, у
її приналежності разом з
Euronext найбільшому біржо
вому холдингу — Interconti
nental Exchange (ICE). Капіталі
зація ринку NYSE на червень
2019 р. становить понад $ 25 трлн,
що більше сукупної капіталі
зації бірж Європейського рин
ку. В котирувальному листі зна
ходяться 2 292 компанії, щоден
ний оборот ринку акцій стано
вить приблизно $ 1,5 трлн.
У 1971 р. National Associa
tion of Securities Dealers Auto
mated Quotation (NASDAQ)
став своєрідним інноваційним
проривом на ринках капіталу,
потенційним послідовником
електронної торгівлі. Праг
нення Конгресу США до сис
тематизації торгівлі, стала
поштовхом для створення
NASDAQ, яка на сьогодні є
Рис. 1. Тенденції процесів капіталізації біржової торгівлі
другою за розмірами біржою
за період 1975—2015 років
в світі. Капіталізація торгових
Джерело: сформовано авторами на основі джерел [2; 5].
компаній становить понад $
11 трлн, де 3 004 емітентів знаходяться в лістингу. Се тя вищезгаданих обмежень (2014 рік) капіталізація рин
редній щоденний оборот NASDAQ на червень 2019 р. ку зросла майже в 2 рази до $ 4,5 трлн, обороти за 4 роки
знаходиться на рівні $ 1,4 трлн [2].
зросли до рівня $ 470 млрд [2].
У результаті об'єднання двох найбільших бірж
Найбільша біржа Європи Euronext, становлення та
Японії (Осакській біржі цінних паперів та Токійської діяльність якої направлена на активні злиття та погли
фондової біржі) утворилася третя за величиною торго нання. Біржу було створено в 2000 р. у результаті злит
ва площадка в світі — Japan Exchange Group. Офіцій тя Паризької, Брюссельської та найстарішої в світі Ам
ною датою відкриття JPX є 1 січня 2013 року, але То стердамської біржі. Пізніше до них приєдналася Ліса
кійська і Осакский біржі почали функціонувати ще в бонська фондова біржа. Через 4 роки в 2006 р об'єдна
1878 р. Капіталізація ринку на червень 2019 р. стано на платформа перейшла під контроль NYSE Group, ут
вить понад $ 6 трлн. Лістинг налічує 3 628 компаній, а воривши NYSE Euronext. У 2013 році NYSE Euronext році
обсяги торгів в середньому фіксуються на рівні $ 0,5 трлн. була викуплена холдингом ICE, сформувавши найбіль
Найбільша торговельна платформа континенталь шу глобальну торговельну площадку. Euronext було
ного Китаю Shanghai Stock Exchange почала торги в виділено в окрему компанію, капіталізація ринку якої
1860 ті роки XX ст. SSE є некомерційною організацією, становить $ 4,3 трлн, щоденний оборот — $ 200 млрд
управління якою здійснюється Комісією з регулювання [7].
цінних паперів Китаю. Відмінною рисою біржі є торгів
Історія Лондонській фондовій біржі бере свій поча
ля двома типами акцій, перший з яких торгується за юані ток з 1698 року з кав'ярні Jonathan's Coffee House, а
і доступний всім інвесторам, водночас як другий — но саме при об'єктивних обставинах випуску детального
мінований (в доларах США), що на початковому етапі списку ринкових цін під назвою "Курс біржі та інші речі".
був доступний лише для нерезидентам. З моменту знят У той час активно торгували сіллю, вугіллям і папером.
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Рис. 2. Світові лідери біржової діяльності та рівень середньоденного обороту
на світовому ринку акцій, млрд дол.
Джерело: побудовано авторами на основі джерела [3—7].

В наші дні London Stock Exchange Group (LSE) являєть
ся однією з найбільш інтернаціональних майданчиків за
рахунок великого обсягу депозитарних розписок в звер
ненні. За кількістю компаній в котирувальному листі
біржа переважає Euronext у 2 рази при практично одна
ковій капіталізації (рис 2).
Так, із результатів статистичного аналізу, відобра
женого на рисунку 2, можна беззаперечно стверджува
ти, що лідируючу позицію займає Нью Йоркська фон
дова біржа (New York Stock Exchange (NYSE) — США).
На другій позиції розмістилася Національна асоціа
ція дилерів з цінних паперів зі своїми автоматизовани
ми котируваннями (National Association of Securities
Dealers Automated Quotation (NASDAQ) — США). На
третьому місці рейтингу знаходиться Японська фондо
ва біржа (Japan Exchange Group (JPX) — Японія). Далі
рейтинг формують такі біржі (у порядку зниження се
редньоденного обороту): 4 місце — Shanghai Stock
Exchange (SSE) — Китай; 5 місце — Euronext — Євро
пейський Союз; 6 місце — London Stock Exchange (LSE) —
Великобританія; 7 місце — Hong Kong Stock Exchange
(HKEX) — Китай; 8 місце — Shenzhen Stock Exchange
(SZSE) — Китай; 9 місце — Deutsche Bоrse — Німеччи
на; 10 місце — Bombay Stock Exchange (BSE) — Індія.
Варто відмітити, що дана десятка лідерів займає частку
в світовій капіталізації фондового ринку розміром у
77% [7].
Біржова група Deutsche Bоrse посідає дев'яте місце у
рейтингу найбільших бірж світу. У 1585 році результатом
прийнятого рішення торговців стандартизувати обмінні
курси для різних валют, які використовувались на тери
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торії Німеччини, утворюється Франкфуртська біржа —
один з ключових активів Deutsche Bоrse. Крім того, до
складу групи входять біржа Eurex, що спеціалізується на
торгівлі похідними фінансовими інструментами, а також
розрахунково клірингова організація Clearstream.
Відмінними рисами Deutsche Bоrse є найменший котиру
вальний лист серед найбільших бірж (всього 509 найме
нувань) і досить низькі середньоденні обороти.
Бомбейська фондова біржа зародилася в 1850 их
роках в Хорніман Серкл в Бомбеї (Мумбаї). Внаслідок
постійного збільшення кількості брокерів в 1874 р. було
створено біржу на Далай стріт, де на сьогодні розмі
щується BSE Ltd — перша в історії біржа в Азії, офіцій
на дата заснування якої — 1875 р [5].
Попри ранній старт, BSE програє своїм китайським
і японським конкурентам за такими показниками, як капі
талізація ($ 2,1 трлн) і рівень товарообороту ($ 45 млрд).
При цьому кількість компаній у лістингу налічує 2 663 най
менувань, що займає п'яте місце в світовому рейтингу
біржових торгів.
Отже, ключовим трендом розвитку світових товар
них бірж є динамічне розширення на постійній основі
біржових операцій, що базуються на строкових угодах.
Це, передусім, опційні угоди в їх різних формах та опе
рації з біржовими індексами. Роль біржі з часом змі
нюється внаслідок стрімкого розвитку форм біржово
го товару в системі товарно економічних відносин.
Біржа все більше втрачає зв'язок з реальним сектором
економіки і стає закладом ігорного типу, бо функціону
вання біржі зводиться до гри у "відгадування чисельно
го значення біржового індексу" [3].
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Використання інфокомунікативної та інформаційної
основи (інтернет трейдинг, інтернет депозитарій, роз
дрібний інтернет ринок, брокерські інтернет послуги) у
біржовій і позабіржовій торгівлі диктують сучасні трен
ди розвитку в режимі реального часу (он лайн). Елект
ронні комунікаційні мережі дозволяють здійснювати
операції на фондовому і товарному ринках без посеред
ників, що значно скорочує час та витрати інвесторів та
підвищує ліквідність ринків.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ.
Висока ліквідність біржового світового ринку забез
печується ефективністю роботи його організаційно
управлінського механізму. Біржі та розвинені біржові
інструменти, структура біржової діяльності, зокрема
клірингові установи забезпечують гарантію виконання
біржових угод. Таким чином, учасники біржових торгів
звільняються від різного роду ризиків, які можуть ви
никнути у процесі діяльності певного окремого контра
гента. Саме ці характеристики пояснюють велику при
вабливість біржового ринку.
Аналіз еволюційного розвитку світових учасників
біржових торгів засвідчив про функціонування форвар
дної та ф'ючерсної форм торгівлі. Однією з сучасних
тенденцій розвитку товарних бірж є зміна їх ролі і пе
рехід у фінансові інститути. Важливою тенденцією роз
витку біржової торгівлі є її глобалізація та інформати
зація. Логічним наслідком таких процесів є досягнення
найвищих показників оборотів світових гігантів, які утво
рилися шляхом об'єднання (злиття чи поглинання) дек
ількох дрібних інститутів біржової торгівлі.
Таким чином, тенденції розвитку світової торгівлі є
наслідком глобалізаційних та монополізаційних про
цесів міжнародної економіки. Міжнародна експансія
біржових інститутів — логічне та обгрунтоване продов
ження глобалізації та монополізації, наслідком якої є
на сьогоднішній день ускладнення та розширення кола
біржових операцій, а також значне посилення конку
ренції на ринку біржової діяльності.
Отже, біржова діяльність — це надзвичайно важ
лива та невід'ємна складова організованої торгівлі на
світових ринках, на яких національний біржовий ринок
поступово стає невід'ємною частиною міжнародної
біржової спільноти.
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LIFE INSURANCE MARKET DEVELOPMENT OF UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRIES
У статті визначено стан ринку страхування життя України та двох груп європейських країн, а
саме економічно розвинутих та країн, що розвиваються, роль та значення компаній страхуван
ня життя для розвитку фінансового ринку та економіки України, інвестиційний потенціал ринку
та перспективи його розвитку. Визначено роль ринку страхування життя в умовах подальшого
розвитку ринкової економіки. Проведено аналіз основних показників ринку страхування життя,
а саме долі премій зі страхування життя у ВВП, премій на одиного мешканця та долі страхуван
ня життя в загальному страховому секторі, та їх взаємозв'язок з рядом економічних та фінан
сових чинників. У результаті аналізу країн Європи виявлено основні фактори, які впливають на
розмір страхових премій. Також досліджено вплив динаміки та структури населення, рівня
фінансової грамотності, рівня довіри до державних органів та приватних страхових установ,
рівня соціального захисту, персонального фінансового консалтингу та інших факторів на фор
мування ринку страхування життя. Надано практичні рекомендації та напрямки для подальшо
го розвитку ринку страхування життя в Україні.
The article identifies the state of the life insurance market of Ukraine and two groups of European
countries, namely economically developed (UK, Germany, France, Italy and Spain) and developing
countries (Poland, Romania, Czech Republic, Bulgaria and Ukraine), importance of companies life
insurance for the development of the financial market and the economy of Ukraine, the investment
potential of the market and prospects for its development. The role of the life insurance market in
the conditions of further development of the market economy is determined. The analysis of the
main indicators of the life insurance market, namely the share of life insurance premiums in GDP,
premiums per capita and the share of life insurance in the general insurance sector, remittances,
inflation, unemployment and their relationship with a number of economic and financial factors. The
analysis of European countries revealed the main factors that affect the size of insurance premiums.
The influence of the dynamics and structure of the population, the level of financial literacy, the level
of trust in public authorities and private insurance institutions, the level of social protection, personal
financial consulting and other factors on the formation of the life insurance market was also studied.
Practical recommendations and directions for further development of the life insurance market in
Ukraine are given.
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The results of the study showed that in developed countries the level of unemployment and gross
national expenditures have a significant impact, the average impact on final consumption
expenditures, gross savings, remittances and the share of the population receiving less than 50% of
average income has almost no effect on GDP. per capita and inflation.
To increase the investment potential of life insurance companies in Ukraine, according to the
analysis of economic and financial indicators, it is necessary to: increase the share of life insurance
in the total volume of insurance services; increase the size of the average life insurance premium per
capita and quantify the population by increasing the size of the minimum premium and public
awareness of the benefits of these services; reduce final consumption costs; increase gross savings;
reduce inflation and unemployment; increase the level of average income and the number of people
receiving more than 50% of average income.
Ключові слова: страхування життя, компанії страхування життя, страхові премії, страхові резер
ви, інвестиційна діяльність, динаміка страхового ринку.
Key words: life insurance, life insurance companies, insurance premiums, insurance reserves, investment activity,
dynamics of the insurance market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Компанії страхування життя, за рахунок свого інве
стиційного потенціалу, є джерелом розвитку економіки
у розвинених країнах та впливають на основи госпо
дарської діяльності, а також на розвиток і благополуч
чя суспільства. В Україні на сьогодні ринок страхуван
ня життя недостатньо розвинутий і відіграє незначну
роль, хоча має значний потенціал та перспективи роз
витку.
У рамках Стратегії розвитку фінансового сектору
України до 2025 року передбачено створення умов для
залучення довгострокових ресурсів. Саме ринок стра
хування життя може стати одним з найвагоміших дже
рел довгострокових інвестицій в економіку, а також зай
няти значну долю загального ринку страхування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням сфери страхуваня життя займалося
багато вітчизняних та зарубіжних учених: М. Александ
рова, В. Базилевич, О. Вовчак, О. Гаманкова, Ю. Клапків
О. Кривицька, Л. Приступа, Т. Федорова, О. Худяков.
А також проаналізовані статті та публікації Організації
економічного співробітництва та розвитку (OECD) та
Європейської страхової федерації Insurance Europe, Звіт
про основні тренди на ринку страхування життя
Capgemini, аналітичні звіти The Brattle Group Inc, Global
Insurance Market Trends, Swiss Re, матеріали науково
практичних конференцій тощо.
Попри аналіз діяльності компаній страхування жит
тя у наукових працях, в яких описано специфіка роботи
компаній страхування життя, необхідність та проблеми
розвитку цього сектору, важливість послуг, вважаємо,
що механізм впливу на розмір страхових резервів, які є
джерелом інвестицій в економіку, чітко визначений не
був. Також є мало дослідженим вплив макроекономіч
них показників на розмір премій та динаміку зміни рин
ку за рахунок тенденції глобального старіння населен
ня. До того ж у працях незавжди порушується питання

стосовно впливу з боку держави та створення сприят
ливих умов для збільшення премій зі страхування жит
тя.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є визначення перспек
тив та шляхів розвитку ринку страхування життя Украї
ни з урахуванням результатів аналізу країн Європи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Страхування життя як одна з відокремлених галу
зей ринку страхування здатна впливати на формування
та функціонування фінансового сектору та на розвиток
економіки. В усьому світі компанії страхування життя
відіграють важливу роль у діяльності фінансового рин
ку, сприяють розвитку економічних процесів та є одни
ми з найбільш ефективних його учасників, які форму
ють істотну частку фінансових ресурсів, впливають на
інвестиційний клімат, розвиток виробництва і добробут
населення. Це випливає з самої природи послуг страху
вання життя, які, з одного боку, підвищують рівень со
ціальної захищеності населення та є альтернативою ви
рішення пенсійного забезпечення, з іншого — страхо
вики акумулюють тимчасово вільні кошти для подаль
шого їх інвестування, тобто виконують функції щодо мо
білізації, переміщення та ефективного інвестування ре
сурсів. Зокрема послуги страхування життя відіграють
важливу роль у розвитку ринкової економіки шляхом:
1. Надання соціального захисту для застрахованих
осіб на випадки втрати працездатності, втрати годуваль
ника, сирітства.
2. Фінансової підтримки в разі хвороб та несчасних
випадків, що сприяє скороченню часу на відновлення
активної трудової діяльності.
3. Створення звички довгострокового фінансового
планування та збільшення заощаджень населення шля
хом накопичувальних програм.
4. Оптимізації індивідуальних фінансових планів та
інвестицій.
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Рис. 1. Динаміка основних показників ринку страхування життя України
у період з 2004 по 2019 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі даних https://forinsurer.com/stat [23].

5. Акумуляції тимчасово вільних коштів населення
та їх інвестування в економіку.
6. Зменшення видатків підприємців та компаній на
виплату лікарняних.
7. Створення умов фінансової безпеки населення.
8. Перерозподілу фінансової відповідальності між
застрахованими особами.
9. Зниження навантаження на державну соціальну
сферу.
10. Акумуляції та збереження коштів для забезпе
чення виплат на пенсії в вигляді пожиттєвих ануїтетів або
одноразових платежів.
Страхування є одним з найважливіших інструментів
управління ризиками, доступних для уряду, бізнесу та
домогосподарств.
Для забезпечення зобов'язань зі страхування жит
тя, страховики зобов'язані формувати страхові резер
ви. Згідно зі ст. 31 Закону України "Про страхування"
[21] вони формуються за рахунок надходження стра
хових платежів (премій) та доходів від інвестування
коштів сформованих резервів. Величина резервів дов
гострокових зобов'язань обчислюється актуарно окре
мо по кожному договору згідно з методикою форму
вання резервів зі страхування життя з урахуванням
темпів зростання інфляції.
На рисунку 1 представлена динаміка основних по
казників ринку страхування життя України за останніх
15 років.
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На кінець 2019 року сумма сформованних стра
хових резервів компаніями страхування життя склала
10,27 млрд грн, страхових премій — 4,62 млрд грн, вип
лат — 0,58 млрд грн. Як бачимо, сума страхових ре
зервів стабільно зростає і є джерелом довгострокових
фінансових інвестицій. Саме сума сформованих стра
хових резервів визначає інвестиційний потенціал ринку
страхування життя. Сума сформованих резервів зале
жить від розміру валових страхових премій, страхових
виплат та доходу, отриманного від інвестиційної діяль
ності компаній.
У статті розглянуто основний спосіб збільшення
суми страхових резервів, а саме за рахунок збільшення
премій, бо сума страхових виплат менш контрольована
величина і страхові компанії не можуть впливати на неї.
Хоча як страховик, так і страхувальник, зацікавлені в
уникненні страхових подій та зменшені ймовірності їх
настання, страхові випадки відбуваються і приводять до
зменшення обсягу страхових резервів для страховика
та додаткових позапланових витрат з боку страхуваль
ника. Тому пошук дієвих механізмів попередження на
стання страхових подій та зменшення обсягу збитків від
їх настання є важливим фактором ефективного функц
іонування компаній страхування життя, економіки та
добробуту суспільства.
Суму страхових премій можна збільшити за раху
нок росту кількості застрахованих осіб та розміру се
редньої премії.

Інвестиції: практика та досвід № 24/2020
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Таблиця 1. Показники ринку страхування життя, фінансово$економічні фактори
та аналіз їх взаємозв'язку
Українською
мовою

Англійською
мовою

Як впливає на страхові премії та
резерви

Розшифровка показника

Показники ринку страхування життя
Частка премій зі страхування життя у
Зростання показника свідчить про
ВВП
збільшення суми страхових
резервів та інвестиційного
потенціалу компаній страхування
життя. Головний показник аналізу,
на який досліджується вплив всіх
інших показників
2. Премії на
Density
Частка премій зі страхування життя на
Збільшення середньої премії на
душу населення (premiums per одного мешканця в загальному обсязі
одного мешканця свідчить про
inhabitant)
премій по всіх видах страхування
прогнозоване збільшення обсягів
страхових резервів
3. Премії зі
Gross direct
Частка премій зі страхування життя в
Збільшення премій зі страхування
страхування
premiums
загальному обсязі страхових премій
життя збільшує обсяг страхових
життя
written
резервів
Економічні та фінансові показники
1. ВВП на душу GDP per
Річний приріст ВВП на одного мешканця Зростання показника має
населення
capita growth
незначний вплив на зростання
(% за рік)
(annual %)
страхових премій та резервів
Мають вплив на обсяг резервів
2. Особисті
Personal
Отримані особисті грошові перекази
тільки в розвинених країнах
грошові
remittances,
включають грошові перекази та
перекази,
received
винагороди працівників. Особисті
отримані
(% of GDP)
перекази – це всі поточні готівкові
(% від ВВП)
перекази або в натуральній формі,
зроблені або отримані
домогосподарствами-резидентами
домогосподарствам-нерезидентам або з
них.
Ці дані є сумою двох елементів,
визначених в Керівництві МВФ по
платіжному балансу: особисті перекази та
винагороди робітників
3. Витрати на
Final
Сума видатків на кінцеве споживання
Має значний вплив в країнах, що
кінцеве
consumption
домогосподарств (приватне споживання) і розвиваються і менший в
споживання (% expenditure
сектору державного управління
розвинених країнах
від ВВП)
(% of GDP)
4. Інфляція,
Inflation,
Інфляція, що вимірюється індексом
Має незначний вплив у країнах,
споживчі ціни
consumer
споживчих цін та відображає щорічну
що розвиваються, майже не
(річний %)
prices (annual зміну у відсотках вартості споживчого
впливає у розвинених країнах
%)
кошика товарів та послуг
5. Рівень
Unemploymen Частка робочої сили, яка не має роботи,
Значно впливає у розвинених
безробіття (%
t, total (% of
проте доступна та шукає роботу
країнах, в меншій мірі у країнах,
від загальної
total labor
що розвиваються
робочої сили)
force)
6. Частка
Proportion of Відсоток населення в домогосподарствах, Значний вплив у країнах, зо
розвиваються, менш значний у
населення, що
people living в яких доходи чи споживання на одну
особу складають менше половини
розвинених країнах
отримують
below
менше 50%
50 percent of середнього доходу або споживання на
душу населення
середнього
median
доходу (%)
income (%)
7. Валові
Gross savings Розраховуються як валовий національний Має значний вплив у країнах, що
заощадження
(% of GDP)
дохід з вирахуванням загального
розвиваються та середній в
(% ВВП)
споживання плюс чисті трансферти
розвинених країнах
8. Валові
Gross national Це сума видатків на кінцеве споживання
Значно впливає в розвинених
національні
expenditure
домогосподарств, державного сектору та
країнах та не впливає в країнах, що
видатки (% від (% of GDP)
валового накопичення капіталу (валових
розвиваються
ВВП)
внутрішніх інвестицій)
1. Коефіцієнт
Penetration
проникнення
(premiums to
(премії до ВВП) GDP)

Розглянемо вплив фінансово економічних фак
торів на збільшення обсягу страхових премій зі стра
хування життя та їх долі у ВВП на основі аналізу
європейських країн. З основними даними, на основі
яких був здійснений аналіз, можна озайомитися тут:
https://drive.google .com/drive/folders/
1kT2Zn7gq8udoEMND6IJy9TzkAUZ0n
Nov?usp=sharing
Для вивчення взаємозв'язку між показниками
ринку страхування життя та макроекономічними по
казниками, застосуємо найпоширеніший статистич

ний метод — кореляційний аналіз. Його метою є вив
чення причинно наслідкових зв'язків між двома та
більше факторами. Популярність цього методу обу
мовлена двома аспектами: коефіцієнти кореляції
відносно прості в розрахунках, а його використання
не вимагає спеціальної математичної підготовки.
Формула для обчислення коефіцієнта кореляції має
вид [12]:

rij =

K ij

σi σ j

,
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Рис. 2. Частка премій зі страхування життя в загальному обсязі премій зі страхування на ринку
Джерело: побудовано авторами на основі https://www.insuranceeurope.eu/insurancedata [3].

де Kij — кореляційний момент між і им та j им по
казниками; σ i , σ j — середньоквадатичні відхилення
відповідних показників.
Для проведення порівняльного аналізу ми обрали
10 країн, які умовно поділили на дві групи:
1 група — розвинуті країни: Великобританія, Німеч
чина, Франція, Італія та Іспанія;
2 група — країни, що розвиваються: Польща, Руму
нія, Чехія, Болгарія та Україна.
Дані для обчислень брали за період з 2010 до 2019 ро
ку. В якості основних факторів для аналізу ринку стра
хування життя було обрано: коефіцієнт проникнення
премій зі страхування життя до ВВП, премії на душу на
селення, доля премій зі страхування життя від загаль
ного страхового ринку; макроекономічні — ВВП на
душу населення, грошові перекази, інфляція, рівень
безробіття тощо (табл. 1).
Ос нов ним показ ник ом, який п ока зує долю
премій зі страхування життя в ВВП, є коєфіцієнт про
никнення. У першій групі країн найнижче середнє
значення має Україна і становить 0,14%, максималь
не 1,58% у Польщі. У розвинених країнах найниж
чий показник у Іспанії становить 2,6%, найвищий у
Великої Британії 7,5%. Цей показник показує перс
пективи розвитку ринку страхування життя за раху
нок збільшення частки премій зі страхування життя
у ВВП, щопризведе до зростання суми страхових
резервів та значення компаній зі страхування життя
як інституційних інвесторів на фінансовому ринку, в
тому числі в реальний сектор економіки, за рахунок
стабільних довгострокових (терміном від 10 років до
40 років) інвестицій.
Частка премій зі страхування життя в загальному
обсязі премій страхового ринку (всі інші види страху
вання) в Україні на кінець 2019 року становить 8,72%,
найнижче середнє значення за 10 років теж у України
7,35%, найвище у Польщі 50,59%, що свідчить про не
розвинутий ринок страхування життя в Україні і розви
нутий в Польщі, яка по цьому показнику наближається
до економічно розвинених країн. У другій групі найниж
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чий середній показник у Іспанії становить 42,54%, най
вищий у Італії 72,06%. При тому, що у Польщі доля
страхування життя від загального ринку страхування
більша, ніж у Іспанії, в натуральних величинах (млрд
євро) премії зі страхування життя в Іспанії вищі в 5,75 раз
та значно нижче охоплення мешканців послугами
страхування життя, про що свідчить наступний показ
ник, а саме доля премій зі страхування життя в роз
рахунку на одного мешканця в загальному об'ємі
страхових премій, що становить 8,49% в Польщі та
40,62% в Іспанії. Тобто в Іспанії охоплення послуга
ми страхування життя в розрахунку на одного меш
канця вище майже в 5 раз. Значення цього показника
в Україні свідчить про те, що послуги страхування
майна користуються набагато більшою популярністю,
ніж послуги особистого страхування, а саме страху
вання життя та здоров'я та накопичувальні програми.
Така тенденція характерна країнам з нерозвиненою
економікою та пострадянським країнам внаслідок
низького рівня фінансової грамотності та низького
рівня користування фінансовими інструментами. Тому
необхідне стимулювання з боку держави, популяри
зація цих послуг, підвищення рівня фінансової грамот
ності, розвиток послуг персонального фінансового
консалтингу тощо.
Частка премій зі страхування життя на одного меш
канця в загальному обсязі страхових премій по всіх ви
дах страхування в першій групі складає від 3,7% в Ру
мунії до 44% в Чехії. У другій групі найнижче значення
в Німеччині становить 38,88%, найвище в Італії 71,08%,
що вказує на пріоритетність страхування життя порівня
но з страхуванням майна та іншими видами страхуван
ня, в країнах з розвиненою економікою, високий рівень
довіри до страхових компаній тавикористання цього
фінансового інструменту для створення пенсійних на
копичень.
На графіках рисунку 2 можна побачити частку пре
мій зі страхування життя в загальному обсязі ринку стра
хування в країнах, що розвиваються та країнах з розви
неною економікою.
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Рис. 3. Коефіцієнт проникнення страхування життя
Джерело: складено за даними Європейської федерації страхування та перестрахування https://www.insuranceeurope.eu/
insurancedata [3] та даними сайту https://forinsurer.com/stat [23].

На графіках рисунку 3 відображено динаміку кое
фіцієнта проникнення, що відображає частку премій зі
страхування життя до ВВП в європейських країнах.
Проведений порівняльний аналіз взаємозв'язків між
фінансово економічними показниками дозволив зроби
ти такі узагальнення та висновки:
1. Найвагоміший вплив на коефіцієнт проникнення
в країнах, що розвиваються мають витрати на кінцеве
споживання, валові заощадження та частка населення,
що отримує менше 50% середнього доходу, середній
вплив має інфляція та рівень безробіття, майже не впли
ває розмір ВВП на душу населення, валові національні
видатки та отримані грошові перекази.
2. У розвинених країнах значний вплив має рівень
безробіття та валові національні видатки, середній вплив
мають витрати на кінцеве споживання, валові заощад
ження, отримані грошові перекази та доля населення,
що отримують менше 50% середнього доходу, майже
не впливає рівень ВВП на душу населення та рівень
інфляції.
3. Отримані результати свідчать про те, що в розви
нених країнах населення більш охоче користується по
слугами страхування життя, а на зменшення премій впли
ває відсутність доходів, тобто збільшення рівня безро
біття та фактичної можливості сплачувати страхові вне
ски. При цьому в країнах, що розвиваються, зазначені
показники слабко впливають на обсяги страхових
премій, так як слабше розвинена культура страхування
та менші можливості для заощаджень в цілому. Так, у
Україні доля витрат на кінцеве споживання у ВВП скла
дає від 83% до 95%, що є найвищими показниками всієї
групи країн і свідчить про низьку можливість для інвес
тицій за рахунок поточних доходів.
Як свідчать результати аналізу, для нарощування
інвестиційного потенціалу компаній страхування жит
тя в Україні, необхідно створити наступні передумо
ви:

1. Зростання частки страхування життя в загально
му обсязі страхового ринку за рахунок популяризації
даних послуг серед домогосподарств та підприємств.
2. Зростання розміру середньої премії зі страхуван
ня життя на одного мешканця та кількісне охоплення
населення шляхом збільшення розміру мінімальної
премії та інформованності населення про вигоди цих
послуг.
3. Зменшення витрат на кінцеве споживання за ра
хунок паралельного підвищення середніх доходів та
створення вигідних умов для заощаджень та нагромад
ження капіталу.
4. Зростання показника валових заощаджень шля
хом створення сприятливих умов для збереження їх вар
тості в часі.
5. Зниження рівня інфляції та рівня безробіття.
Підтримання рівня інфляції на допустимому рівні та
поступове його зниження шляхом ведення ефектив
ної монетарної політики, сприятиме фінансовій ста
більності та економічному розвитку. При низькій та
стабільній інфляції доходи та заощадження населен
ня захищені від знецінення, що сприяє здійсненню
довгострокових інвестицій, зростанню підприєм
ницької активності, а також створенню робочих
місць.
6. Підвищення рівня середнього доходу населення
та кількість населення, що отримує більше 50% серед
нього доходу.
На графіках рисунку 4 відображено динаміку долі
витрат на кінцеве споживання, валових заощаджень до
ВВП та річні зміни споживчих цін.
Іншими вагомими показниками, що впливають на
премії зі страхування життя є:
1. Динаміка та структура населення.
В аналізі було розглянуто 2 показники: приріст на
селення та відсоток населення у віці 65 років та старше
і виявлено, що останній показник значно впливає на
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Рис. 4. Коефіцієнт витрат на кінцеве споживання, валові заощадження
та річні зміни споживчих цін
Джерело: складено за даними Світового банку даних https://databank.worldbank.org/ [9].

розмір страхових премій в обох групах країн, так як
відстежується його позитивна динаміка та зростання у
всіх країнах. Відбувається поступове старіння населен
ня внаслідок збільшення середньої тривалості життя та
зменшення народжуваності.
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Під час аналізу динаміки кількості населення було
виявлено, що в усіх країнах першої групи, крім Чехії,
спостерігається негативна динаміка, тобто кількість на
селення щороку зменшується. По показниках розвине
них країн, можна зробити висновок, що цей процес не
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такий активний та носить не постійний, а періодичний
характер. Ситуація покращується, і за останніх 4 роки
спостерігається приріст у всіх країнах другої групи, крім
Італії.
2. Рівень державного соціального захисту. Нероз
винена система державного соціального страхування та
підтримки населення робить важким, а часто неможли
вим, процес відновлення активної трудової діяльності
та виходу з важкої фінансової ситуації людей, які втра
тили працездатність або годувальника.
3. Ефективності пенсійної системи. Соціальна пен
сійна система давно не витримує відведеного їй наван
таження і не забезпечує гідний рівень життя людям пен
сійного віку, що відбувається внаслідок зміни демогра
фічної ситуації та недостатнього наповнення бюджету
за рахунок пенсійних внесків працюючого населення.
Це пов'язано також з значною кількістю мігрантів та
значними тіньовими доходами.
4. Підвищення рівня довіри населення до держав
них органів та приватних страхових компаній через про
зорість діяльності, доступність та відкритість інфор
мації, можливість оскарження рішень, можливість кон
тролювати процес інвестування тощо. Низький рівень
довіри впливає на прийняття рішень відносно форму
вання заощаджень та використання фінансових інстру
ментів на користь готівкових валютних збережень.
5. Гарантування виплат за договорами страхування
життя з боку держави. Це фактор, що впливає на рівень
довіри населення до приватних фінансових установ.
Гарантії з боку держави для користувачів часто є
підтвердженням надійності приватної фінансової уста
нови.
6. Пояснення функцій, значення, механізму та пріо
ритетів, представлених на ринку фінансових інстру
ментів за допомогою онлайн та офлайн навчання дітей
та дорослих.
7. Розвиток культури страхування, як необхідного
елементу економічно розвиненої країни. Послуги стра
хування життя значно зменшують навантаження на со
ціальну та пенсійну системи держави, тим сами сприяю
чи збільшенню інвестицій в реальний сектор економі
ки.
8. Розвиненість послуг фінансового консалтингу та
підготовка кваліфікованих спеціалістів у ВНЗ, здатних
професійно доносити інформацію та якісно супровод
жувати клієнтські договори, тим самим підвищуючи
рівень довіри до послуг страхування та інших фінансо
вих послуг. Поява професійних консультантів з фінансів
та інвестицій позитивно вплине на обсяг залучення
коштів населення на рахунки фінансових інститутів.
9. Розвиток профілактичної медицини, доступність
медичних послуг, наявність електронних медичних карт
та статистики захворювань, що зменшить кількість стра
хових випадків, дасть можливість більш гнучкого підхо
ду до формування страхових тарифів, що позитивно
вплине на суму сформованих резервів.
10. Розвиток інформаційних технологій та викори
стання передових розробок у страховій сфері, що по
зитивно вплине на продаж та зручність користування
страховими продуктами.
11. Стимулювання розвитку ринку страхування жит
тя державою шляхом створення сприятливих умов для

ведення діяльності, вдосконалення системи оподатку
вання страхових виплат, надання пільг та гнучкої систе
ми оподаткування в залежності від терміну дії програ
ми.
12. Створення умов для інвестицій та отримання
додаткового інвестиційного доходу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Галузь страхування життя в європейських країнах є
основним компонентом економіки завдяки сумам зібра
них премій, масштабам інвестицій, а найважливіше, ва
гомій соціальній та економічній ролі, яку вона відіграє,
покриваючи особисті та бізнес ризики. Для України ста
новлення та розвиток ринку страхування життя є важ
ливою умовою економічного розвитку. Компанії стра
хування життя шляхом акумуляції вільних грошових
коштів та їх інвестування в економіку стануть потужним
джерелом внутрішніх інвестицій. Накопичувальні про
грами здатні вирішити питання пенсійного та соціаль
ного забезпечення, що зменшить напругу в суспільстві.
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ADAPTIVE MECHANISMS OF REGULATION OF THE PHARMACEUTICAL MARKET
OF THE NATIONAL ECONOMY IN EMERGENCY SITUATIONS
Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти регулю
вання фармацевтичного ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій. Мето
дологічною та інформаційною основою статті є матеріали наукових періодичних видань, ре
сурси Internet, офіційна інформація Державного казначейства України. Під час проведення дос
лідження використано методи аналізу і синтезу, табличного відображення даних. Метою статті
є узагальнення досвіду використання механізмів адаптивного регулювання фармацевтичного
ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій, їх критична оцінка і напрямів
подальшого розвитку. Надано оцінку державної політики в умовах адаптивного карантину, по
в'язаного з СOVID19. Основний науковий результат статті полягає у визначенні принципів, скла
дових і пріоритетів механізмів адаптивного регулювання фармацевтичного ринку національної
економіки в умовах надзвичайних ситуацій. Ключовими принципами є: гнучкість і оперативність,
швидке реагування, вертикальна інтеграція, горизонтальний розподіл, логістична оптимізація
поставок, створення незнижуваного залишку і страхових запасів лікарських засобів, розробка
інноваційних фармацевтичних засобів, моніторинг і контроль тощо. Складовими є такі меха
нізми: правові, економічні, соціальні, адміністративні, узгоджене функціонування яких дозво
лятиме забезпечити ефективність системи фармацевтичного забезпечення населення з ура
хуванням особливостей класифікації надзвичайних ситуацій за рівнями (державний, регіональ
ний, місцевий). Пріоритетом механізмів адаптивного регулювання фармацевтичного ринку
національної економіки є виділення фармацевтичного забезпечення в умовах надзвичайних
ситуацій як самостійного напряму медицини катастроф, екстреної медичної допомоги, проти
епідеміологічного захисту, що має автономні плани, кошториси, статті фінансування у Дер
жавному і місцевих бюджетах. Розмежування механізмів регулювання медичної і фармацев
тичної допомоги дозволить виявити найбільш значущі точки їх підтримки, встановити фінан
сові і соціальні ключові показники ефективності тощо.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The subject of the research is the theoretical principles, methodological bases and practical
aspects of the regulation of the pharmaceutical market of the national economy in emergency
situations. The methodological and informational basis of the article are the materials of scientific
periodicals, Internet resources, official information of the State Treasury of Ukraine. The research
used methods of analysis and synthesis, tabular display of data. The purpose of the article is to
summarize the experience of using the mechanisms of adaptive regulation of the pharmaceutical
market of the national economy in emergency situations, their critical assessment and directions for
further development. An assessment of public policy in terms of adaptive quarantine related to COVID
19 is provided. The main scientific result of the article is to determine the principles, components
and priorities of the mechanisms of adaptive regulation of the pharmaceutical market of the national
economy in emergencies. The key principles are: flexibility and efficiency, rapid response, vertical
integration, horizontal distribution, logistics optimization of supplies, creation of a nonreducible
balance and insurance stocks of medicines, development of innovative pharmaceuticals, monitoring
and control, etc. The components are the following mechanisms: legal, economic, social,
administrative, the coordinated operation of which will ensure the effectiveness of the system of
pharmaceutical provision of the population, taking into account the classification of emergencies by
level (state, regional, local). The priority of mechanisms of adaptive regulation of the pharmaceutical
market of the national economy is the allocation of pharmaceutical support in emergencies as an
independent area of disaster medicine, emergency care, antiepidemiological protection, which has
autonomous plans, estimates, funding items in state and local budgets. Differentiation of mechanisms
for regulating medical and pharmaceutical care will identify the most important points of their support,
establish financial and social key performance indicators, and so on.

Ключові слова: адаптивні механізми, регулювання, фармацевтичний ринок, національна економіка, над
звичайні ситуації.
Key words: adaptive mechanisms, regulation, pharmaceutical market, national economy, emergency situations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Протягом свого періоду розвитку людство багаток
ратно стикалося із чисельними викликами, пов'язаними
з голодом, війнами, хворобами, тощо. Найгострішою
надзвичайною ситуацію сьогодення у світі є пандемія
гострої респіраторної хвороби COVID 19. Протидія по
ширенню коронавірусу SARS CoV 2, заходи із подолан
ня його негативних наслідків на життя і здоров'я люди
ни стало пріоритетом державної політики у багатьох
країнах світу, а також сферою діяльності міжурядових
та наднаціональних організацій. Погоджуємось з Тере
мецьким В.І., Дулібою Є.В., що пандемія COVID 19 ого
лила проблеми, що існують у сфері охорони здоров'я,
а також загострила ризики, пов'язані із забороною або
обмеженням експорту медичних засобів, обладнання,
медикаментів та їх інгредієнтів [1, c. 151].
Запровадження в Україні адаптивного карантину,
обмежень щодо проведення заходів, пов'язаних із ма
совим скупченням людей, переведення підприємств,
установ, організацій у дистанційний режим роботи ста
ло вимушеним кроком, пов'язаним із зниженням ризиків
поширювання захворювання. Обмежувальні заходи
призводять до зміни соціальних стандартів життя насе
лення і мають помітний негативний вплив на економіку.
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Відновлювальні заходи від їх реалізації передбачені
Державною програмою стимулювання економіки Украї
ни, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів Ук
раїни від 27 травня 2020 р. № 534. У зведеному пере
ліку пріоритетних видів економічної діяльності вироб
ництво основних фармацевтичних продуктів та фарма
цевтичних препаратів, яке посідає 29 місце у рейтингу
видів економічної діяльності за індексом ефективності,
визнано важливою за критерієм забезпечення безпеки
життєдіяльності та індиферентною за критерієм отри
мання ефекту від цифровізації [2]. З метою профілак
тики та боротьби з коронавірусом COVID 19 аптечним
закладам рекомендовано гарантувати постачання
лікарських засобів та медичних виробів, у тому числі тих,
що використовуються для профілактики, діагностики та
лікування захворювань, а також для забезпечення ліку
вальних закладів [3].

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
Механізми регулювання фармацевтичного ринку
національної економіки знаходяться у центрі уваги ба
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гатьох учених. Білоус М.В. робить акцент на необхід
ності удосконалення фармацевтичної допомоги цивіль
ному населенню в умовах надзвичайних ситуацій мир
ного та воєнного часу [4; 5]. Немченко А.С., Юрчен
ко Г.М. рекомендує враховувати світовий досвід оптим
ізації фармацевтичної допомоги на основі національних
формулярів, які є шляхом до раціонального викорис
тання лікарських засобів [6, с. 49]. Формування в Ук
раїні стандартів лікування, формулярної системи, вклю
чення лікарських засобів у національні програми охо
рони здоров'я на основі формулярів є надзвичайно
актуальними для України. Олійник П.В., Громовик Б.П.
визнають важливість організації вертикальної організа
ційної структури управління фармацевтичним сектором
галузі охорони здоров'я в умовах надзвичайних ситу
ацій природного, техногенного та соціально політично
го походження (особливо внаслідок ведення військо
вих дій у районах антитерористичної операції) [7, с. 103].
Олійник П.В. також зазначає, що централізація управ
ління системою фармацевтичного забезпечення населен
ня в умовах надзвичайних ситуацій передбачає коорди
націю взаємодії сил і засобів державного рівня з силами
і засобами регіонального рівня [8, с. 15]. Громовик Б.П.,
Корольов М.В. вивчили думку фармацевтичних фахівців
щодо організації їх роботи в аптеках під час пандемії
коронавірусу [9, с. 42]. Результати опитування свідчать
про наявність постійного психологічного тиску, обумов
лює ризик зниження якості надання фармацевтичної
допомоги унаслідок неадекватного емоційного реагу
вання, емоційно моральної дезорієнтації, редукції фа
хових обов'язків тощо. Оцінюючи особливості адміні
стративно правового регулювання діяльності суб'єктів
підприємництва в умовах пандемії коронавірусу COVID
19, Попова Л. М. робить висновок, що держава, попри
встановлені обмеження, звернулася до підприємців за
допомогою у забезпеченні медичним обладнанням,
ліками, тестами, захисними та дезінфекційними засоба
ми тощо [10, с. 183]. Викладені вище факти обумовлю
ють своєчасність статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення досвіду використання
механізмів адаптивного регулювання фармацевтично
го ринку національної економіки в умовах надзвичай
них ситуацій, їх критична оцінка і напрями подальшого
розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Термін надзвичайних ситуацій є дуже поширеним і
має відношення до різних сфер життя. Проте його
дефініції у різних нормативно правових актах різнить
ся. Закон України "Про Цивільну оборону України" ви
значає надзвичайну ситуацію як "порушення нормальних
умов життя і діяльності людей на об'єкті або території,
спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом,
епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею,
застосуванням засобів ураження, що призвели або мо
жуть призвести до людських і матеріальних втрат" [11].
У Законі України "Про Товариство Червоного Хреста

України" та зазначеного переліку додано "збройні кон
флікти, масові отруєння, голод, радіаційне, бактеріоло
гічне, хімічне забруднення, тощо" [12]. Як облікова ка
тегорія, "надзвичайна подія — подія або операція, яка
відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та
не очікується, що вона повторюватиметься періодично
або в кожному наступному звітному періоді" [13]. До їх
переліку Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
3 "Звіт про фінансові результати" відносить також тех
ногенні аварії. Постановою Кабінету Міністрів України
від 24.03.2004 № 368 визначено порядок класифікації
надзвичайних ситуацій за їх рівнями для забезпечення
організації управління ними [14].
Механізми регулювання фармацевтичного ринку
національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій
є сукупністю форм і методів організаційно економічно
го, медико фармацевтичного, адміністративного і со
ціально суспільного характеру, направлених на забез
печення національної безпеки, задоволення потреб на
селення, лікувально профілактичних закладів і медич
них формувань у лікарських засобах необхідної кіль
кості і якості [15, с. 90]. Суб'єктами, що здійснюють
державне регулювання фармацевтичного ринку в умо
вах надзвичайних ситуацій на центральному рівні, є:
Кабінет Міністрів України, Державна служба України з
надзвичайних ситуацій, Міністерство охорони здоров'я,
Державна служба України з лікарських засобів та кон
тролю за наркотиками, Державна служба медицини ка
тастроф (далі — ДСМК). На регіональному рівні — це
Департаменти охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій, центри екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф (ЦЕМД).
Правові механізми забезпечення доступу до ліків
громадян забезпечуються Законом України "Про вне
сення змін до деяких законів України щодо забезпечен
ня лікування коронавірусної хвороби (COVID 19)" [16].
У ньому передбачено можливість використання в інте
ресах лікування осіб: незареєстрованих лікарських за
собів, що рекомендовані офіційним органом країн за
визначеним переліком; зареєстрованих лікарських за
собів за показаннями, не зазначеними в інструкції для
медичного застосування, за умови наявності доведеної
ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби
(COVID 19).
Відповідно до Закону України "Про захист населен
ня від інфекційних хвороб" до повноважень Кабінету
Міністрів України відноситься розробка та затверджен
ня переліку товарів: протиепідемічного призначення, що
необхідні для запобігання поширенню епідемій, пан
демій, у тому числі поширенню коронавірусної хворо
би (COVID 2019); а також товарів, що мають істотну со
ціальну значущість [17].
У провідній світовій практиці медичні послуги на
даються відповідно до затверджених протоколів. У
квітні 2020 року було прийнято протокол надання ме
дичної допомоги для лікування коронавірусної хво
роби (COVID 19) [18]. На Міністерство охорони здо
ров'я України покладено виконання таких функцій у
сфері регулювання фармацевтичних ринків в умовах
адаптивного карантину: постійне оновлення прото
колів надання медичної допомоги для лікування ко
ронавірусної хвороби (COVID 19), здійснення моніто
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Таблиця 1. Ієрархічна система фармацевтичного забезпечення на випадок надзвичайних
ситуацій
Рівень
Вищий

Назва резерву
Призначення
лікарських засобів
Державний
Військові дії та
(стратегічний)
надзвичайні ситуації
державного рівня

Середній Галузевий (на рівні Оснащення медичних
Міністерства
формувань у разі
охорони здоров’я) надзвичайних ситуацій
державного і
регіонального рівнів
Нижчий Регіональний
Надзвичайні ситуації
(місцевий)
регіонального (місцевого)
рівня

Коло суб’єктів
допомоги
Постраждале населення,
особи з хронічними і
рідкісними
захворюваннями
Постраждале населення,
населення у зоні ризику,
медичні (фармацевтичні
працівники)
Постраждале населення,
населення у зоні ризику

Джерело: власна розробка.

рингу безпеки та ефективності лікарських засобів для
її лікування; створення, зберігання та своєчасне онов
лення необхідного запасу лікарських засобів, медич
них імунобіологічних препаратів, дезінфекційних за
собів тощо.
Державна служба України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками має такі контрольні функ
ції: проводить моніторинг наявності в аптечних зак
ладах лікарських засобів, які передбачені протоко
лом надання медичної допомоги особам, хворим на
COVID 19; здійснення позапланових перевірок медич
них виробів, призначених для діагностики in vitro ко

ронавірусної хвороби; контроль дотримання правил
виписування рецептів на лікарські засоби, що входять
до Протоколу "Надання медичної допомоги для ліку
вання коронавірусної хвороби (COVID 19)" та поряд
ку їх відпуску.
Функціями ДСМК у частині фармацевтичного забез
печення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій є
формування оперативного резерву медикаментів, ме
дичних засобів у рамках планів медико санітарного за
безпечення населення [19]. Виконання зазначених
функцій ускладняється через відсутність аптечних зак
ладів (аптек, аптечних складів) у системі екстреної ме

Таблиця 2. Виконання плану фінансування заходів, видалених на регулювання медичного
ринку у загальному фонді Державного бюджету України

Заходи шодо боротьби з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та її наслідками – всього, у т.ч.
- придбання обладнання для приймальних
відділень опорних закладів охорони здоров'я у
госпітальних округах
- здійснення доплат медичним та іншим
працівникам закладів охорони здоров'я, які
надають медичну допомогу хворим на COVID-19
- забезпечення готовності та реагування системи
громадського здоров’я на спалахи гострої
респіраторної хвороби COVID-19, та забезпечення
засобами індивідуального захисту працівників для
госпіталізації пацієнтів
- придбання апаратів штучної вентиляції легень

14345405

9878885

факт за 9 місяців,
%
струквикотис. грн
тура,
нання
%
1076020
1,6
10,89

5300000

5300000

0

0,0

0,00

5539316

1384829

429896

0,6

31,04

2990045

2990045

578991

0,9

19,36

100000

100000

0

0,0

0,00

- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення доплат медичним та
іншим працівникам закладів охорони здоров'я
Інші заходи – всього, у т.ч.
- озвиток системи екстреної медичної допомоги
- забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів
програмного характеру
- керівництво та управління у сфері державних
фінансових гарантій медичного обслуговування
населення
- реалізація програми державних гарантій
медичного обслуговування населення
- медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Разом

416044

104011

67133

0,1

64,54

111094293
922569
8071918

83240772
608447
4053740

66193511
0
16938

98,4
0,0
0,0

79,52
0,00
0,42

227083

171330

143671

0,2

83,86

87289949

63824481

51450127

76,5

80,61

14582774

14582774

14582774

21,7

125439698

93119657

67269530

100,0

100,0
0
72,24

Коди
бюджетної Найменування згідно з бюджетною класифікацією
класифікації

2301150
2301190
2301230

2301240
2311520

2301220
2301400
2308010
2308060
2311410

план, тис. грн
рік

9 місяців

Джерело: побудовано за даними [21].
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дичної допомоги. Положенням про ДСМК складання
планів фармацевтичного забезпечення у разі надзвичай
них ситуацій, ризиків їх виникнення та подолання
наслідків не передбачено. Утім, розрахунок запасів і
резервів лікарських засобів, предметів медичного при
значення має здійснюватися на науковій основі з ура
хуванням таких факторів: кількість і структура населен
ня, тип медичної допомоги (госпітальний, догоспіталь
ний), перелік лікувальних закладів, що її надають; ма
теріально речова структура фармацевтичних засобів;
врахування потреб осіб із хронічними захворюваннями,
які потребують щоденного приймання лікарських за
собів (СНІД, вірусні гепатити, психічні розлади, хроніч
не обструктивне захворювання легень, гіпертонічна хво
роба, рідкісні і хронічні захворювання). Базою, на якій
формуються резерви лікарських засобів, є: аптеки, ап
течні склади і аптечні пункти, суб'єкти господарюван
ня, що здійснюють фармацевтичне виробництво. Сис
тема фармацевтичного забезпечення на випадок над
звичайних ситуацій має будуватися за ієрархічним прин
ципом (табл. 1).
Для ефективного управління фармацевтичними ре
зервами необхідно виділяти незнижувані запаси лікар
ських засобів, страхові резерви та налагодити логічну
взаємодію між резервами різних рівнів. Одним із ва
ріантів вирішення проблеми є впровадження концепції
управління ланцюгами поставок "Value added logistics"
та основні методичні принципи створення системи її
моніторингу [20, с. 14].
У таблиці 2 наведено виконання плану фінансуван
ня заходів, видалених на регулювання медичного рин
ку у Державному бюджеті України.
Відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України
"Про державні фінансові гарантії медичного обслуго
вування населення" за рахунок Державного бюджету
України окремо здійснюється фінансове забезпечен
ня програм громадського здоров'я, заходів боротьби
з епідеміями, проведення медико соціальної експер
тизи … та інших програм у галузі охорони здоров'я,
що забезпечують виконання загальнодержавних
функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України [22]. Планом фінансування заходів
регулювання медичного ринку у загальному фонді
Державного бюджету України, за 9 міс. 2020 року пе
редбачалося виділення 93119,6 млн грн, фактично ви
ділено 67269,5 млн грн, або 72,24%.
Основна питома вага припадає на такі статті: реа
лізація програми державних гарантій медичного обслу
говування населення (код 2308060) — 76,5%, медична
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
(код 2311410) — 21,7%. Питома вага заходів щодо бо
ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID 19,
спричиненою коронавірусом SARS CoV 2, та її на
слідками складає лише 1,6%, у т.ч. за програмами прид
бання обладнання для приймальних відділень опорних
закладів охорони здоров'я у госпітальних округах (код
2301150) та придбання апаратів штучної вентиляції ле
гень (код 2301240) плановий обсяг фінансування склав
відповідно 5300,0 млн грн і 100,0 млн грн, фактично не
було виділено жодної копійки. Доплати медичним та
іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які на
дають медичну допомогу хворим на COVID 19 (код

2301190) було профінансовано лише на 31,04%, а за
безпечення готовності та реагування системи громадсь
кого здоров'я на спалахи гострої респіраторної хворо
би COVID 19, та забезпечення засобами індивідуально
го захисту працівників для госпіталізації пацієнтів (код
2301230) — на 19,36%. Серед інших заходів нульовим
було фінансування розвитку системи екстреної медич
ної допомоги (код 2301220), передбачалося 608,4 тис.
грн, мізерним — забезпечення медичних заходів окре
мих державних програм та комплексних заходів про
грамного характеру (код 2301400) — 0,42%.
Державною програмою стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків, спричинених об
межувальними заходами щодо запобігання виникнен
ню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID
19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2, на 2020—
2022 роки у сфері регулювання фармацевтичного рин
ку передбачалася реалізація таких заходів: розвиток
(відновлення) власного виробництва повного циклу
"критично важливої продукції" (засобів індивідуально
го захисту, антисептичних і дезінфікуючих засобів,
тестів на коронавірус, апаратів штучної вентиляції ле
гень, фармацевтичних препаратів та інших важливих
товарів/технологій); податкове стимулювання імпор
ту обладнання, необхідного для виробництва "критич
но важливої продукції"; використання механізмів дер
жавного замовлення на виробництво "критично важ
ливої продукції". Проте фінансування зазначених за
ходів у Державному бюджеті 2020 року не передбаче
но.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Основний науковий результат статті полягає у ви
значенні принципів, складових і пріоритетів ме
ханізмів адаптивного регулювання фармацевтично
го ринку національної економіки в умовах надзви
чайних ситуацій. Ключовими принципами є: гнучкість
і оперативність, швидке реагування, вертикальна
інтеграція, горизонтальний розподіл, логістична оп
тимізація поставок, створення незнижуваного за
лишку і страхових запасів лікарських засобів, роз
робка інноваційних фармацевтичних засобів, моні
торинг і контроль, тощо. Складовими є такі механіз
ми: правові, економічні, соціальні, адміністративні,
узгоджене функціонування яких дозволятиме забез
печити ефективність системи фармацевтичного за
безпечення населення з урахуванням особливостей
класифікації надзвичайних ситуацій за рівнями (дер
жавний, регіональний, місцевий). Пріоритетом ме
ханізмів адаптивного регулювання фармацевтично
го ринку національної економіки є виділення фар
мацевтичного забезпечення в умовах надзвичайних
ситуацій як самостійного напряму медицини катаст
роф, екстреної медичної допомоги, протиепідеміо
логічного захисту, що має автономні плани, кошто
риси, статті фінансування у Державному і місцевих
бюджетах. Розмежування механізмів регулювання
медичної і фармацевтичної допомоги дозволить ви
явити найбільш значущі точки їх підтримки, встано
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вити фінансові і соціальні ключові показники ефек
тивності, тощо.
Метою подальших досліджень є розробка рекомен
дацій із удосконалення механізмів регулювання тендер
ної торгівлі на фармацевтичному ринку національної
економіки.
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DIAGNOSTICS OF CAPITALIZATION OF ECONOMIC AGENTS OF UKRAINE BASED ON ASSETS
AND EQUITY FUNDS
Досліджено підходи різних вчених до трактування поняття "капіталізація" з метою визначення мето
дологічних основ для оцінки на макроекономічному рівні тенденцій реальної капіталізації економічних
агентів на базі активів і власного капіталу. В Україні наразі відсутні умови для оцінки ринкової капіталі
зації економічних агентів в умовах повноцінного функціонування фондового ринку, тому за основу взя
то методичний базис у рамках майнового (витратного) підходів із використанням показників бухгал
терської звітності, на основі яких здійснено оцінку капіталізації економічних агентів України за період
1996—2019 рр. та аналіз фактичного стану капіталізації, що формується на ендогенній основі. Прове
дена діагностика дозволила констатувати, що в Україні має місце декапіталізація, про що свідчать трен
ди кардинального зниження фактичної величини власного капіталу, сукупних і чистих активів відносно
ВВП. З'ясовано, що в наслідок зменшення величини чистих активів через стрімке і неконтрольоване
збільшення зобов'язань перед кредиторами, суттєво послаблюється інститут захисту прав власності,
що призводить до поступового їх розмивання. Показано, що через зменшення величини власних коштів
для провадження господарської діяльності та збільшення залучених ресурсів, створюються підстави
для формування недостатньої (або тонкої) капіталізації, що негативно впливає на стан фінансової не
залежності економічних агентів, інститут збереження прав власності, можливості емісії цінних паперів
тощо. Запропоновано на державному рівні зосередити увагу не лише на капіталізації суб'єктів у сфері
обігу фінансових інструментів на кредитному, фінансовому, фондовому ринках, а, насамперед, на про
блематиці капіталізації економічних агентів реального сектору, від чого залежить розвиток національ
ної економіки та посилення конкурентних позицій України на світовому ринку.
The article examines the approaches of various scientists to the interpretation of the concept "capitalization"
in order to establish the methodological basis for assessing tendencies at the macroeconomic level in the
real capitalization of economic agents based on assets and equity funds. Taking into consideration the fact
that in Ukraine there are no conditions for assessing the market capitalization of economic agents in the stock
market, a methodological basis was taken as a base in accounting approaches due to reporting usage, on the
basis of which the capitalization of economic agents of Ukraine for the period 1996—2019 was estimated and
the actual state of capitalization is analyzed, which is formed on an endogenous principle. The conducted
diagnostics allowed us to state that decapitalization is undergoing in Ukraine, as evidenced by trends of a
radical decrease in the actual amount of equity funds, noncurrent assets, and net assets relative to GDP. It
was determined that as a result of a decrease in the amount of net assets according to the rapid and
uncontrolled increase in liabilities towards creditors, the institution of property rights protection is significantly
weakened, which leads to their gradual erosion. It is indicated that due to a decrease in the amount of own
resources for implementing economic activities and an increase in engaged ones, grounds are created for
the formation of undercapitalization (or thin) capitalization, which negatively affects the state of financial
independence of economic agents, the institution of preserving property rights, the possibility of issuing
securities, etcetera.
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Інвестиції: практика та досвід № 24/2020
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The dependence of capitalization trends on the selection of the great majority of economic agents of Ukraine
of the organizational legal form of economic management in the form of limited liability companies has been
revealed as well, due to the point where the legislation does not distinctively establish the minimum amount of
statutory capital.
It is proposed to focus at the state level not only on the capitalization of subjects in the sphere of circulation
of financial instruments on the credit, financial, stock markets, but also on the problem of capitalization of
economic agents of the real sector, which directly affects the development of the national economy.

Ключові слова: реальна капіталізація, власний капітал, активи, зобов'язання, чиста вартість активів,
"тонка" капіталізація, декапіталізація, права власності.
Key words: the real capitalization, equity funds, assets, liabilities, net assets, undercapitalization or "thin"
capitalization, decapitalization, property rights.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головною домінантою стабільного розвитку еконо
мічних агентів є рівень капіталізації, що засвідчує їх кон
курентоспроможність, фінансову автономію, інвестиц
ійну привабливість тощо. На практиці процеси капіталі
зації в Україні найчастіше розглядаються в контексті
капіталізації банківської системи, фондового та стра
хового ринків, небанківських фінансових установ. Тоб
то приділяється увага аспектам капіталізації не в сфері
виробництва, а в сфері обігу фінансових інструментів
на кредитному, фінансовому, фондовому ринках. Але,
як зазначається у теоретико методологічній науковій
праці, присвяченій дослідженню стану капіталізації еко
номіки України, такий підхід є невірним [8, с. 7]. Капіта
лізація, передусім, є реальним процесом створення і
примноження нової вартості, який має свою фінансову
складову, взаємодіє з нею, але не зводиться лише до
неї. Тому зміщення акцентів лише в сферу обігу фінан
сових інструментів є дуже спрощеним підходом, що не
може об'єктивно репрезентувати процеси капіталізації,
які відбуваються в національній економіці. Тому, з огля
ду на слабкість розвитку фондового ринку та обме
женість сфери його функціонування, що не дозволяє
визначати параметри ринкової капіталізації економічних
агентів, важливо дослідити стан їх реальної капіталізації
на базі активів і власного капіталу. Це дозволить виявити
тренд капіталізації, що здійснюється на ендогенній ос
нові, від чого в подальшому залежить стан фінансової
незалежності економічних агентів, збереження прав влас
ності, можливості емісії цінних паперів тощо.

них ресурсів); в) процес (нагромадження ресурсів, пе
ретворення ресурсів у вартість, перетворення додатко
вої вартості (прибутку) в капітал); г) результат (реінвес
тований прибуток, ринкова вартість акцій, власний ка
пітал, зокрема, статутний капітал) [12, c. 34]. У своїх пра
цях Буркинський Б.В. і Горячук В.Ф. підкреслюють, що
у фінансовій теорії та практиці найбільш розповсюдже
ним є розуміння капіталізації як ринкової ціни компанії.
Поряд з цим капіталізацію визначають як перетворення
доданої вартості у капітал, включення ресурсів у вироб
ничий процес, вартість цінних паперів, які перебувають
в обігу на фондовому ринку, обсяг власного капіталу
банку, вартість компанії за її прибутком. При цьому одні
дослідники спираються на минуле і розглядають капі
талізацію як обсяг накопиченого капіталу, другі — на
сьогодення і оцінюють рівень капіталізації, враховую
чи прибуток, який спрямовується на збільшення капіта
лу, треті — на майбутнє і розглядають капіталізацію як
рівень майбутніх доходів [1, c. 48—49]. Шумська С.С.
[20, с. 61] відзначає особливу роль капіталізації як інди
катора фінансової ефективності економіки, що харак
теризує здатність включати в ринковий обіг існуючу
вартість, тобто перетворювати багатство (вартість) на
капітал, який приноситиме прибуток.

МЕТА СТАТТІ

Аналіз досліджень різних авторів показав, що в
наукових працях капіталізація трактується дуже широ
ко. У нашому дослідженні поставлено завдання здійсни
ти діагностику реальної капіталізації економічних аген
тів на базі активів і власного капіталу та дати оцінку її
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
результатам в контексті: а) діагностики капіталізації як
І ПУБЛІКАЦІЙ
процесу за період 1996—2019 рр.; б) аналізу фактич
Капіталізація національної економіки і, зокрема, ного стану капіталізації, що формується на ендогенній
економічних агентів є складним багаторівневим проце основі; в) виявлення особливостей формування систе
сом з різними механізмами. Про це свідчать наукові ми відносин, пов'язаних із захистом прав власності та
праці таких вчених: Н. Брюховецька, І. Булєєв, Б. Бур їх розмиванням в наслідок зменшення величини чистих
кинський, В. Буханець, Ю. Волинчук, В. Геєць, В. Горя активів через стрімке збільшення зобов'язань перед
чук, А. Гриценко, О. Гриценко, Н. Давиденко, М. Дєдко іншими економічними агентами та кредиторами.
ва, В. Зимовець, М. Козоріз, І. Кривов'язюк, Я. Крупка,
В. Марченко, Л. Мельник, Ю. Нестеренко, І. Пушкарчук, ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
А. Турило, С. Шумська, В. Хаустова та інших вчених.
На сьогодні в науковій літературі не сформовано
Предметне узагальнення підходів до трактування
поняття "капіталізація" здійснено Марченко В.М., що єдине бачення процесів капіталізації економічних
дозволило вченій зробити висновки про те, що "… у агентів та її оцінки. У цьому зв'язку Марченко В.М. слуш
більшості трактувань капіталізація розглядається, як: а) но звертає увагу на те, що сутність категорії "капіталі
економічні відносини; б) сукупність ресурсів (факторів зація" трактується, виходячи з належності науковця до
виробництва — грошей, основних засобів, матеріаль наукової спеціальності (економічна теорія, економіка
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підприємства, бухгалтерський облік). Саме дослідники
даних трьох наукових спеціальностей в економіці фор
мулюють різне бачення процесу капіталізації, виходя
чи із формули своєї наукової спеціальності [12, c. 34].
Водночас науково методологічні підходи різних шкіл
і напрямів дослідження щодо трактування змісту капіта
лізації відкривають можливість зробити комплексні вис
новки про її суть і, головне, на основі аналізу тенденцій,
сформувати предметні висновки про ефективність і ре
зультативність процесів капіталізації економічних агентів
та дати оцінку якості та економіко правової обгрунтова
ності управлінських рішень в сфері капіталоутворення.
На важливості отримувати конкретні висновки про стан
капіталізації підприємств наголошують Кривов'язюк І.В.,
Пушкарчук І.М., Волинчук Ю.В., які капіталізацію
підприємств асоціюють із процесом, оцінкою, фінансово
економічними відносинами, вартістю і показником [10, c.
138]. Капіталізацію підприємства з точки зору категорії
"процес" автори розглядають як приріст капіталу; з точки
зору фінансово економічних відносин — як систему відно
син з приводу формування, розподілу, використання та
накопичення капіталу; з точки зору оцінки — як вартість
капіталу в певний момент; з точки зору вартості — як вар
тісну оцінку підприємства; з точки зору показника — як
індикатор фінансової спроможності підприємства, ефек
тивності ведення бізнес процесів на підприємстві.
Буркинський Б.В. і Горячук В.Ф., здійснивши деталь
ний аналіз визначень поняття "капіталізація", виділили
їх у три групи: уявлення капіталізації як процесу, як ста
ну і як відношення [1, c. 49]. Це, на їх думку, предметно
відображає те, що капіталізація, як економічне явище
змінюється з часом, тобто є процесом; у кожний момент
часу перебуває в певному стані; здійснюється в рамках
взаємодії найманих працівників, власників бізнесу та
держави, тобто є проявом певної системи відносин між
ними. Оскільки найчастіше капіталізацію розглядають
як процес, тому широке розповсюдження отримало ви
значення капіталізації в контексті включення ресурсів у
виробничий процес з метою створення доданої вартості
або перетворення їх у капітал. При цьому ресурси розу
міються у широкому значенні — матеріальні та немате
ріальні активи, здібності людини, знання, природні ре
сурси та інше. Автори підкреслюють, що саме в такому
контексті розуміння капіталізації головний акцент робить
ся на інвестуванні та створенні сприятливих умов для за
цікавлення вітчизняних і зарубіжних інвесторів. Важли
ве значення має оцінка капіталізації як стану, оскільки
вона відображає стан капіталу як рушійної сили функці
онування і розвитку економіки. Також особливе значен
ня, на думку дослідників, має трактування капіталізації
як відношення, оскільки воно пов'язано з відносинами з
приводу власності на капітал [1, c. 51, 53]. У свою чергу
капіталізація може породжувати диференціацію суспіль
ства, де одним з основних критеріїв виступають відноси
ни щодо права власності на капітальні та інші активи.
Необхідно підкреслити, що саме крізь призму ро
зуміння капіталізації як системи відносин, в економічній
площині можна трактувати інститут власності, що є фун
даментальною категорією як економічної, так і право
вої науки, кожна з яких на різних методологічних заса
дах досліджує її природу. Гриценко О.А. зазначає, що
правознавців цікавлять питання виникнення та припинен
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ня прав власності, їх особливості відносно різних
об'єктів, процедури зміни, механізми захисту та ін. Еко
номічна теорія визначає об'єктивне підгрунтя появи
власності, її вплив на всю систему економічно органі
заційних відносин. Поєднання економічного та право
вого підходів в аналізі відносин власності відбувається у
науковому напрямі, що отримав назву економічної теорії
права. В межах зазначеного напряму економічна теорія
права власності (property rights economics) стає методо
логічною та загальнотеоретичною основою економічно
го аналізу правового механізму господарського життя не
лише економічних агентів, а й всієї економічної системи.
Основна проблема економічної теорії права власності
полягає у визначенні способів оптимального (економіч
но ефективного) розподілу прав власності при викорис
танні обмежених ресурсів [4, c. 93]. Також дослідників
цікавлять економічні та інституційні умови функціонуван
ня системи прав власності, алгоритмів їх специфікації,
диференціації та ослаблення (розмивання).
Сутнісне значення процесів реалізації власності по
лягає в тому, що відбувається взаємоперехід юридич
ного змісту власності в її економічний зміст. Цей про
цес є неперервним і лежить в основі розширеного
відтворення. Специфікація прав власності на ресурси та
результати виробництва в механізмі реалізації власності
є необхідною умовою забезпечення сталого економіч
ного зростання [3, с. 38].
Предметні дослідження в частині визначення мето
дологічних підходів до оцінки тенденцій реальної капі
талізації економічних агентів проводять представники
наукової школи аудиту та бухгалтерського обліку. Круп
ка Я.Д. розглядає капіталізацію та інформаційне пред
ставлення капіталу в системі обліку та звітності із вра
хуванням його сутності, що проявляється і трактується
в кількох формах: як засобів виробництва, активів
підприємства; як майна і власності підприємства; як
джерел формування майна; як функції, що гарантує
безперервність діяльності суб'єкта господарювання [11, c.
159]. Варто підкреслити, що в таких підходах наголошуєть
ся на вагомому значенні конкретних (емпіричних) чинників
для оцінки реальної капіталізації економічних агентів.
Дослідники проблематики капіталізації підприємств
Кривов'язюк І.В., Пушкарчук І.М., Волинчук Ю.В. вва
жають, що трактування категорії "капіталізація" повин
но визначати економічну сутність, методи та цілі капіта
лізації. З цих позицій, а також узагальнюючи та систе
матизуючи підходи науковців, під капіталізацією під
приємства дослідники пропонують розуміти процес на
рощення власного капіталу шляхом, насамперед, ре
інвестування прибутку, входження на фондовий ринок,
розвитку інтелектуального потенціалу, примноження
нематеріальних активів, забезпечення приросту прибут
ковості й на основі цього отримання додаткових со
ціально економічних вигід (ефекту). На основі сформу
льованого розуміння капіталізації підприємств, науко
вцями визначено основні її характеристики: приріст
власного капіталу суб'єкта господарювання, нарощен
ня вартості бізнесу. Таким чином, основну домінанту
зростання капіталізації підприємств зазначені автори
пропонують розглядати крізь призму формування, ви
користання, нарощення власного капіталу. Для посилен
ня висновків, автори запропонували класифікацію
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різновидів капіталізації підприємства за рядом ознак
[10, c. 138—139]. Зокрема, за формою прояву (тобто
за способом ініціювання, залежно від механізму наро
щування власних джерел фінансування) вчені пропону
ють розглядати реальну капіталізацію підприємств як
процес господарської діяльності, що передбачає постійне
залучення матеріальних і фінансових ресурсів у резуль
таті реінвестування частини прибутку підприємства будь
якої організаційно правової форми в поповнення реаль
них активів. Маркетингову капіталізацію підприємства
вчені також пов'язують із приростом власного капіталу
за рахунок нематеріальних активів (ділової репутації,
патентів, ліцензій, торгових марок, "ноу хау" тощо).
Як вже підкреслювалось, наразі в Україні пробле
матично оцінити ринкову капіталізацію підприємств,
акції яких обертаються на фондовому ринку. Але, на
нашу думку, особливо важливим є визначення рівня
реальної капіталізації на базі активів і власного капіта
лу. Для цього науковці пропонують використовувати
майновий (витратний) підхід. У рамках цього підходу
рівень капіталізації підприємств визначається як балан
сова вартість майна або чистих активів підприємств [2,
c. 138—139]. У цьому зв'язку в наукових дослідженнях
звертається увага на те, що в зарубіжній літературі оці
нювання капіталізації підприємства здійснюється ви
ключно з позицій його ринкової вартості за даними фон
дового та фінансового ринків. У дослідженнях нау
ковців виділяється певна типологія видів капіталізації
підприємств (зокрема, реальна, маркетингова, ринкова
капіталізація; капіталізація ресурсів, активів, доходів,
витрат тощо). Але незалежно від видів капіталізації кон
цептуальною основою її оцінювання виступає методич
ний базис, що сформований в рамках бухгалтерського
та фінансового підходів до її визначення [2, c. 143].
Грунтуючись на зазначених вище підходах, голов
ний акцент у нашому дослідженні зроблено на діагнос
тиці тенденцій капіталізації економічних агентів на базі
сукупних, чистих активів і власного капіталу, тобто із
застосуванням майнового (витратного) методу на основі
фінансової звітності (табл. 1, 2).
З огляду на мету нашого дослідження, методоло
гію, викладену в працях вчених, а також можливості
формування системних висновків під час проведення
діагностики капіталізації економічних агентів на базі
активів і власного капіталу, нами застосовано наступні
класифікації та види капіталізації [14, с. 27; 13, с. 60;
18, с. 232—236]:
— масштаб охоплення — капіталізація на макроеко
номічному рівні;
— рівень агрегування — капіталізація економічних
агентів України;
— об'єкт капіталізації — капіталізація майна (капі
талізація активів), капіталізація джерел фінансування;
— форма прояву — реальна капіталізація на базі
активів і власного капіталу;
— спосіб оцінювання — балансова капіталізація;
— тренд змін — зростаюча капіталізація, декапіта
лізація;
— рівень капіталізації — недостатня капіталізація
(тонка капіталізація), достатня капіталізація.
Діагностика капіталізації економічних агентів Украї
ни на базі власного капіталу є дуже важливою проце

дурою, оскільки власний капітал включає [11, c. 163]:
а) ресурси підприємства, акумульовані його власника
ми у вигляді внесків до статутного капіталу, а також на
бутого за час діяльності майна; б) загальну вартість
коштів підприємства, які належать йому на правах влас
ності та використовуються ним для формування його
активів; в) власні джерела підприємства, які без визна
чення строків повернення внесені засновниками або
залишені ними на підприємстві з уже оподатковуваного
прибутку. Таким чином, аналіз капіталізації на базі влас
ного капіталу дозволяє оцінити величину ресурсів, що
сформовані на ендогенній основі, знаходяться в реаль
ному господарському обороті економічних агентів, виз
начають стан його фінансової незалежності тощо.
Аналіз реальної капіталізації економічних агентів на
базі власного капіталу за 1996—2019 рр. (табл. 1) за
свідчив загрозливі тенденції декапіталізації національ
ної економіки.
Як свідчать дані таблиці 1, протягом 1996—2019 рр.
відбувалось постійне зниження величини власного кап
італу економічних агентів відносно ВВП. Зокрема, якщо
обсяг власного капіталу в 1996 році становив 473,7%
ВВП, то в 2019 році таке співвідношення знизилось у
6,1 рази до 77,8% ВВП.
У свою чергу обсяг статутного капіталу за 1996—
2019 рр. знизився з 328,7 до 56,1 % ВВП (відносне пад
іння в 5,8 рази). Величина додаткового капіталу, що
свідчить про обсяги переоцінки основного капіталу та
емісійний дохід, який отриманий від реалізації випуще
них акцій, що перевищує їх номінальну вартість, знизи
лась відповідно з 139,7% до 38,5% ВВП (відносне па
діння в 3,6 рази). Варто підкреслити, що такі тенденції
є результатом відсутності на державному рівні політи
ки діагностики та стимулювання процесів капіталоутво
рення економічних агентів. Це в свою чергу призвело
до зниження величини власного капіталу підприємств
відносно ВВП, що відбувається через зменшення обся
гу статутного капіталу, неадекватної інфляційним про
цесам переоцінки капіталу, не дотримання вимог щодо
формування резервного капіталу, низьких обсягів реі
нвестування прибутку у виробництво тощо. Варто
підкреслити, що постійне зменшення величини власно
го капіталу означає, що не функціонують канали його
поповнення, а також по окремих позиціях відсутні обо
в'язкові вимоги щодо формування мінімальної величи
ни складових власного капіталу.
Зимовець В. та Багацька К. у своїх дослідженнях
звертають увагу на структурні деформації власного ка
піталу, а саме низьку частку накопиченого капіталу у
власному капіталі та високу залежність підприємств від
поточних зобов'язань. Дефіцит же власного капіталу є
перешкодою макроекономічного зростання [7, c. 7].
Слід підкреслити, що проблематика формування
власного капіталу, і насамперед, статутного капіталу та
розміру його величини, безпосередньо залежить від
обрання економічними агентами організаційно право
вих форм господарської діяльності. На даний час най
поширенішою організаційно правовою формою в Ук
раїні є Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
На кінець 2019 р. їх вже налічувалося 674,4 тис. оди
ниць, в той час як акціонерних товариств (АТ) — 13,9 тис.
одиниць. При цьому на кінець 1996 року АТ було 30,9 тис.,
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Таблиця 1. Оцінка реальної капіталізації економічних агентів України на базі власного капіталу*
Показники
ВВП, млрд грн
Власний капітал,
млрд грн
% до ВВП
в тому числі:

1996
81,5
386,1

2000
176,1
418,9

2005
457,3
673,0

2007 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
751,1 990,8 1120,6 1459,1 1586,9 1988,5 2385,4 2983,9 3560,6 3974,6
1050,6 1133,6 1426,7 1904,9 1480,6 2288,7 2445,8 2458,5 2708,6 3092,7

473,7

237,9

147,2

139,9

Статутний капітал,
млрд грн
% до ВВП

267,9

242,8

388,3

328,7

137,9

84,9

Додатковий капітал,
млрд грн
% до ВВП

113,9

214,8

263,0

139,7

121,9

57,5

2,8
1,1

Резервний капітал,
млрд грн
у % до статутного
капіталу

Нерозподілений
1,5
прибуток (не покритий
збиток), млрд грн
Неоплачений та
вилучений капітал (-),
млрд грн

-

114,4

127,3

130,5

93,3

115,1

102,5

82,4

76,1

77,8

Внески засновників та учасників
552,0 648,5 767,0 909,6 1256,3 1655,9 1618,4 1711,9 1869,4 2230,2
73,5

65,4
68,4
62,3
Переоцінка капіталу
402,5 503,9 734,6 992,7

79,1

83,2

67,9

57,4

52,5

56,1

866,1

1590,8 1781,9 1660,6 1674,8 1529,0
80

74,7

55,6

47,0

38,5

7,05

53,6
50,9
65,5
68,0
54,6
Створення та поповнення резервів
14,6
23,8
35,0
39,4
47,1
57,3

54,8

61,8

68,4

76,3

71,2

2,9

3,2

2,8

2,6

2,3

4,1

3,2

3,2

3,5

3,5

5,2

3,6

Потенційні джерела реінвестування прибутку в виробництво
- 39,6 36,7
138,7 49,6
-17,7 57,0
–579,9 –893,8 –889,1 –854,3 –764,6 -356,6

6,06

Канал зменшення обсягів власного капіталу
29,7
54,7
103,4 96,6
101,6 119,1

119,0

127,3

128,1

147,5

381,0

Примітка: * без банків та бюджетних установ.
Джерело: розраховано на основі статистичних збірників "Фінанси України" за 1996, 2000 рр.; "Діяльність підприємств —
суб'єктів підприємницької діяльності", "Діяльність суб'єктів господарювання" за відповідні роки.

а ТОВ — 147,7 тис. одиниць. Таким чином, в Україні з
1996 року кількість ТОВ збільшилась майже в 4,6 рази,
при тому, що кількість АТ — зменшилась у 2,2 рази.
З огляду на небезпечні макротенденції декапіталізації
економічних агентів на базі власного капіталу, проблема
тика утворення організаційно правових форм господарю
вання, формування статутного капіталу та його мінімально
го розміру є дуже важливою в контексті оцінки рівня капі
талізації національної економіки, дотримання критеріїв
фінансової незалежності економічних агентів і, що не менш
важливо, забезпечення гарантій прав власності. Тому на
державному рівні необхідно оцінити, до яких наслідків для
національної економіки загалом, і кожного економічного
агента зокрема, може призвести заміна протягом тривало
го періоду власних джерел забезпечення господарської
діяльності масштабним борговим фінансуванням.
У результаті проведеного дослідження було вияв
лено, що декапіталізація економічних агентів на базі
власного капіталу пов'язана із стрімким збільшенням
кількості ТОВ та поступовим зниженням вимог до вели
чини статутного капіталу. Зокрема, до червня 1999 року
існувала вимога для ТОВ щодо утворення статутного
капіталу в розмірі 625 мінімальних заробітних плат, до
кінця 2009 року вимоги щодо утворення статутного ка
піталу були визначені в розмірі 100 мінімальних заро
бітних плат. З січня 2010 року цей поріг було знижено
до 1 розміру мінімальної заробітної плати. З червня
2011 року, переслідуючи мету спрощення умов започат
кування бізнесу, взагалі було відмінено мінімальний
розмір статутного капіталу, а також скасована не
обхідність внесення не менше 50% внесків засновни
ками на момент держаної реєстрації ТОВ. Таким чином,
розмір статутного капіталу для ТОВ законодавством
України не визначений. Приміром, у Федеративній Рес
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публіці Німеччина, де ТОВ є розповсюдженою органі
заційною формою бізнесу, мінімальний розмір статут
ного капіталу становить 25 тис. євро.
На фоні відсутності економічно обгрунтованих вимог
до формування розміру статутного капіталу ТОВ, можна
спостерігати певні алогізми. Зокрема, компанія ТОВ "Н2"
із статутним капіталом в розмірі одна тисяча грн підписа
ла меморандуми з державними компаніями "Укргідрое
нерго" та "Енергоатом" про співробітництво в будівництві
заводу електролізного виробництва водню та створення
обчислювального Дата Центру. Розмір інвестицій в ці
новобудови складе орієнтовно один млрд доларів [9].
Проведений аналіз показав, що на фоні дефіциту
власних ресурсів, економічні агенти під час проваджен
ня господарської діяльності все більше використовують
залучений капітал — ресурси, які вони акумулюють зі
сторони і певний час використовують в господарсько
му обороті підприємства.
Слід звернути увагу, що залучені ресурси для провад
ження господарської діяльності фактично виступають у
ролі капіталу підприємства, але у формі зобов'язань, які
необхідно буде повертати. Тому дуже важливо аналізува
ти обсяги і причини нарощення зобов'язань, оскільки вони
впливають на розмір чистих активів, стан фінансової не
залежності, інститут збереження прав власності тощо.
Крупка Я.Д. звертає увагу, що власний капітал може
бути джерелом для здійснення ризикових інвестицій в
різні суб'єкти. До того ж часткова чи повна втрата інве
стованого капіталу через неефективні управлінські
рішення не призводить до юридичної відповідальності
перед власниками. Але зобов'язання з повернення за
лученого капіталу обов'язково повинні бути виконані,
вони мають точну оцінку, строки погашення. І саме цей
факт є ключовим з позицій оцінки дієвості інституту ре
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Таблиця 2. Оцінка реальної капіталізації економічних агентів України на базі активів
Показники
ВВП, млрд грн (у
фактичних цінах)
Реальна капіталізація на
базі сукупних активів
підприємств, % до ВВП
Реальна капіталізація на
базі сукупних активів
підприємств, млрд грн
в тому числі складові:
- необоротні активи, млрд грн
% до ВВП
- оборотні активи, млрд грн
- витрати майбутніх
періодів (необоротні активи
та групи вибуття), млрд грн
Реальна капіталізація на
базі чистих активів, млрд
грн (активи за мінусом
зобов’язань), млрд грн
% до ВВП
Зобов'язання
Довгострокові зобов'язання,
млрд грн
Поточні зобов'язання,
млрд грн

1996
81,5

2000
176,1

2005
457,3

2007
751,1

2008
990,8

2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018
2019
1120,6 1459,1 1586,9 1988,5 2385,4 2983,9 3558,7 3974,5

646,7

441,1

323,2

332,0

327,5

365,6

527,1

776,9

1477,9 2494,1 3245,4 4097

5419,7 5994,3 8073,8 9991,8 9961,8 10878

11495,0

409,4
502,3
117,2
-

458,3
260,2
316,7
1,9

770,2
168,4
700,7
6,9

1253,8
166,9
1226,9
13,3

2456,0
168,3
2961,1
2,6

4844,5
121,9
6640,3
10,2

441,6

434,1

714,4

1121,7 1217,5 1530,1 2049,7 1483,2 2290,7 2448,2 2461,4 2711,9 3096,7

541,8

246,5

156,2

149,3

122,9

136,5

140,4

93,5

2,2

29,7

136,9

350,8

578,5

675,6

897,2

1359,9 1668,2 1696,9 1730,9 1757,6 1633,7

83,3

313,1

626,6

1021,6 1449,4 1891,3 2472,8 3151,2 4114,9 5846,7 5769,5 6408,5 6764,6

1552.0
156,6
1665,3
27,5

1832,9
163,5
2229,9
32,7

371,4

377,7

2717,6
171,2
3271,9
4,7

406,0

3960,1
199,1
4108,6
5,0

115,1

418,9

4212,8
176,6
5772,8
6,2

102,6

333,8

4303,3
144,2
5650,8
7,7

82,5

305,7

4584,3
128,8
6285,1
8,7

76,2

289,2

92,2

Примітка: * без банків та бюджетних установ.
Джерело: розраховано на основі статзбірників "Фінанси України" за 1996, 2000 рр..; "Діяльність підприємств — суб'єктів
підприємницької діяльності", "Діяльність суб'єктів господарювання" за відповідні роки.

ального захисту прав власності на майно. Також вче
ний зробив дуже важливий висновок в контексті реаль
ної оцінки ефективності та результативності процесів
капіталізації економічних агентів і створення умов для
збереження прав власності. Так, у теорії власності, ка
пітал трактується як чисті активи власника, а зобов'я
зання (кредиторська заборгованість) — як від'ємний
актив. Тому модель оцінки величини реальної власності
за такою логікою потрібно будувати за формулою:
"активи — кредиторська заборгованість = власність"
[11, c. 165]. Головним результатом у цій залежності ви
ступає власність, а активи і кредиторська заборгованість
є інструментами для встановлення величини реальної
власності засновника. Тому з балансової точки зору ре
альний капітал власників визначається як залишкова ча
стка прав на активи підприємства, оскільки зобов'язання
перед кредиторами мають виконуватися передусім [11,
c. 159, 164]. Дійсно, з юридичної точки зору, капітал —
це абстрактне право розпоряджатися майном підприєм
ства; водночас це власність, що належить засновникам
підприємства, але після погашення зобов'язань.
У таблиці 2 розраховано показники реальної капі
талізації економічних агентів України на базі сукупних і
чистих активів. Саме цей показник засвідчує реальні
права власності на активи економічних агентів, але із
врахуванням величини зобов'язань, які в обов'язково
му порядку необхідно повертати кредиторам.
На основі даних консолідованої звітності під
приємств України та з врахуванням концептуальних по
ложень постанов Кабінету Міністрів України від 10 ве
ресня 2003 р. № 1440 "Про затвердження Національно
го стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і май
нових прав" [15] та від 10 грудня 2003 р. № 1891 "Про
затвердження Методики оцінки майна" [16], а також
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та

професійну оціночну діяльність в Україні" [6] нами
здійснено експертну оцінку змін загальних і чистих акти
вів економічних агентів України за 1996—2019 роки.
Відповідно до пункту 34 Методики оцінки майна [16]
у сукупну вартість активів включаються: 1) необоротні
активи (основні засоби, нематеріальні активи, незавер
шені капітальні інвестиції, інвестиційна нерухомість,
довгострокові біологічні активи, довгострокові фінан
сові інвестиції, довгострокова дебіторська заборго
ваність, відстрочені податкові активи, інші необоротні
активи); 2) оборотні активи (запаси, поточні біологічні
активи, дебіторська заборгованість, поточні фінансові
інвестиції, гроші та їх еквіваленти, витрати майбутніх
періодів, інші оборотні активи); необоротні активи, утри
мувані для продажу, та групи вибуття.
Відповідно до пункту 35 Методики оцінки майна
розрахована чиста вартість активів, як різниця між су
купною вартістю активів та величиною довгострокових
та поточних зобов'язань. Як свідчать дані таблиці 2, ре
альна капіталізація економічних агентів на базі всієї су
купності активів у 1996 році становила 646,7 % ВВП, а
у 2019 році — знизилась до 289,2% ВВП (відносне зни
ження в 2,2 рази). Частка капітальних активів (тобто
активів у необоротній формі) у 2019 році порівняно із
1996 роком зменшилась з 502,3% до 121,9% ВВП
(відносне падіння в 4,1 рази). Але ці дані не показують
стан реальної капіталізації економічних агентів.
Реальна капіталізація визначається на базі чистих
активів, що засвідчує фактичний капітал власників у
формі залишкової частки прав на активи, що виникають
після погашення зобов'язань перед кредиторами. Як по
казала діагностика (табл. 2), реальна капіталізація еко
номічних агентів на базі чистих активів у 2019 році зни
зилась до 92,2% відносно ВВП, у той час, як у 1996 році
вона становила 541,8 % ВВП (падіння в 5,9 рази). Із цьо
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го можна зробити висновок, що в господарській діяль
ності економічних агентів постійно збільшуються зобов
'язання, які виступають в якості від'ємного активу під час
визначення реальної величини капіталу власників. У та
кий спосіб нівелюється сам прецедент захисту прав влас
ності, оскільки такі права, насправді, розмиваються че
рез неконтрольоване нарощення боргового фінансуван
ня, яке призводить до стрімкого збільшення зобов'язань
перед іншими економічними агентами (кредиторами).
Варто зазначити, що права власності можуть пору
шуватись тоді, коли в країні не функціонує чіткий юри
дичний інститут специфікації прав власності. Він полягає
в тому, щоб створити умови для придбання прав влас
ності тими особами, хто цінує їх вище, хто здатний отри
мати з них більший ефект і принести користь суспільству.
Основне завдання специфікації — чітко визначити права
власності, для того, щоб господарюючі суб'єкти ухвалю
вали найбільш ефективні рішення. Неповноту специфі
кації прав власності західні теоретики називають "роз
миванням", "послабленням" або "виснаженням" прав
власності. На думку вчених, права власності розмивають
ся внаслідок того, що вони неточно встановлені, або по
гано захищені правовою системою, або підпадають під
різного роду обмеження та обтяження (головним чином
з боку державних органів). Крім того, права власності
можуть розмиватися внаслідок дії груп спеціальних інте
ресів, які лобіюють через законодавчі та виконавчі орга
ни свої політичні або економічні рішення. Тим самим вони
беруть участь у перерозподілі прав власності на свою
користь. Який би конкретний вигляд не приймало розми
вання, воно означає обмеження права власника на
здійснення своїх повноважень [4, c. 97—98]. У довгост
роковому періоді розмивання прав власності призводить
до зниження ступеню визначеності майбутнього для
підприємців, збільшує ризики, знижуючи тим самим сти
мули до інвестиційної активності [3, с. 40].
Погіршення стану реальної капіталізації економіч
них агентів на базі чистих активів через збільшення
боргів економічних агентів перед кредиторами, про що
свідчить тренд постійного зниження величини чистих
активів, негативно впливає не тільки на інститут збере
ження прав власності, а й створює підстави для форму
вання недостатньої (або "тонкої") капіталізації. Недо
статня ("тонка") капіталізація характеризується спів
відношенням між власним капіталом компанії й капіта
лом у господарському обороті, що реально функціонує
в певний момент [18, с. 236]. Недостатня капіталізація
("thin capitalization") найчастіше виникає тоді, коли
фінансування діяльності компанії здійснюється за ра
хунок позикових коштів, тобто залученого капіталу,
який є від'ємним показником при визначенні реального
капіталу, що може належати власникам компанії після
погашення всіх належних зобов'язань.

чає, що господарська діяльність економічних агентів
здійснюється переважно за рахунок залучених ресурсів
із використанням механізмів масштабного боргового
фінансування. За тривалий період (1996—2019 рр.)
сформувалися дуже небезпечні диспропорції між влас
ним капіталом і борговими джерелами фінансування, що
призводить до стрімкого і неконтрольованого збільшен
ня зобов'язань перед кредиторами, зниження фінансо
вої незалежності до рівня ймовірного банкрутства, сут
тєвого послаблення інституту захисту прав власності та
їх поступового розмивання, зниження можливостей емісії
цінних паперів тощо. Через зменшення величини влас
них ресурсів для провадження господарської діяльності
та збільшення залучених коштів, формується прецедент
недостатньої (або "тонкої") капіталізації, що негативно
впливає на всю систему організаційно економічних відно
син суб'єктів господарювання в зовнішньому середовищі.
Особливо важливою є проблематика формування
економічними агентами різних організаційно правових
форм статутного капіталу та визначення його розмірів.
На фоні того, що переважна більшість суб'єктів госпо
дарювання в Україні, незалежно від сфер своєї діяль
ності, обирають організаційну форму у вигляді Товари
ства з обмеженою відповідальністю, економічно помил
ковим можна вважати той факт, що законодавством не
встановлено чіткі вимоги в частині мінімального обсягу
статутного капіталу ТОВ.
Відсутність умов для оцінки ринкової капіталізації еко
номічних агентів через обмежене функціонування фондо
вого ринку, не повинно нівелювати необхідність визначен
ня реальної капіталізації на базі майнового (витратного)
підходу із використанням показників фінансової звітності.
На основі комплексного аналізу компонентів балансової
капіталізації можна зробити предметні висновки про ефек
тивність і результативність процесів капіталізації еконо
мічних агентів, дати оцінку якості та економіко правової
обгрунтованості управлінських рішень, що ухвалюються,
як безпосередньо економічними агентами, так і профільни
ми інституціями виконавчої влади в сфері капіталоутворен
ня суб'єктів національної економіки.
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IMPROVING THE ACCOUNTING AND AUDITING OF OPERATING INCOME IN WHOLESALE
ENTERPRISES

У статті визначено основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку і аудиту опера
ційних доходів, де особливу увагу приділено удосконаленню документального забезпечення
цього процесу, оскільки інформативність облікових даних істотно впливає на прийняття рішень
управлінським персоналом.
Для покращенню обліку, контролю та аналізу на підприємстві, авторами запропоновано ме
тодику удосконалення обліку доходів шляхом застосування субрахунків третього порядку до
рахунку 71 "Інший операційний дохід": 7151 "Одержані штрафи"; 7152 "Одержані пені"; 7153
"Одержані неустойки" Як свідчить практика бухгалтерського обліку операційних доходів та про
ведені дослідження науковців, саме документальне забезпечення потребує вдосконалення
типових форм обліку та розробки нових. Тому для узагальнення інформації про одержані штра
фи, пені, неустойки з використанням запропонованих субрахунків авторами запропоновано ана
літичну відомість отриманих штрафів, пені, неустойки.
Крім того, запропоновані авторами аналітична відомість впливу наданих знижок на фінансо
вий результат за звітний період; відомість обліку коригування первісної вартості відповідно до
кредитноти; відомість обліку розрахунків з клієнтамизамовниками; порядок відображення в
обліку інформації передачі активів в операційну оренду та визначення доходу від операційної
оренди активів стануть у нагоді фахівцямпрактикам.
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З метою підвищення ефективності контролю обліку операційних доходів на підприємстві,
авторами запропоновано загальний план аудиту операційних доходів; тест оцінки системи внут
рішнього контролю та обліку операційних доходів, який дозволить аудитору визначити ступінь
довіри до системи внутрішнього контролю операційних доходів, та на його підставі сформува
ти дієву програму контролю, яка є основним документом аудиторської перевірки, а також фор
ми робочих документів для оформлення результатів проведених аудиторських процедур.
Запропонований методологічний аспект організації і проведення аудиту операційних доходів
дасть змогу підвищити ефективність господарської діяльності, дослідити повноту, своєчасність
та достовірність відображення первинних даних у зведених документах та облікових регістрах,
правильність ведення обліку результатів діяльності та його відповідність прийнятій обліковій
політиці господарюючого суб'єкта.
The article identifies the main areas of improvement of accounting and auditing of operating income
where special attention is paid to improving the documentation of this process, as the informativeness
of accounting data significantly affects decisionmaking by management.
To improve accounting, control and analysis at the enterprise, the authors proposed a method of
improving the accounting of income by applying thirdorder subaccounts to account 71 "Other
operating income": 7151 "Received fines"; 7152 "Penalties received"; 7153 "Penalties received"
As evidenced by the practice of accounting for operating income and research conducted by
scientists, the documentation itself requires the improvement of standard forms of accounting and
the development of new ones. Therefore, to summarize the information on the received fines,
penalties, penalties using the proposed subaccounts, the authors proposed an analytical statement
of the received fines, penalties, penalties.
In addition, the authors proposed an analytical statement of the impact of discounts on the financial
result for the reporting period; statement of accounting for the adjustment of the initial cost in
accordance with the credit note; statement of accounting for settlements with customers; the
procedure for reflecting in the accounting information of the transfer of assets to operating lease
and determining the income from operating lease of assets will be useful to practitioners.
In order to increase the effectiveness of control over the accounting of operating income at the
enterprise, the authors proposed a general plan for the audit of operating income; test of evaluation
of the internal control system and accounting of operating income, which will allow the auditor to
determine the degree of confidence in the internal control system of operating income, and on its
basis to form an effective control program, which is the main audit document, as well as forms of
working documents.
The proposed methodological aspect of the organization and audit of operating income will increase
the efficiency of economic activity, to investigate the completeness, timeliness and reliability of
primary data in consolidated documents and accounting registers, the correctness of accounting
and its compliance with the adopted accounting policy of the entity.

Ключові слова: операційні доходи, первинні документи, облік, аудит, програма аудиту, оренда, курсові
різниці, дохід від реалізації товарів.
Key words: operating income, primary documents, accounting, audit, audit program, rent, exchange rate
differences, income from sales of goods.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення торгівельна діяльність, яка
є складовою економіки України, потребує розробки
єдиних методологічних рекомендацій для організації
бухгалтерського обліку і проведення аудиту. Бухгал
терський облік забезпечує управлінський персонал

достовірною, правдивою, якісною, оперативною
інформацією для прийняття стратегічних рішень роз
витку торгівельної діяльності одним із видів якої є оп
това торгівля. Аналіз проведених досліджень пока
зує, що бухгалтерський облік підприємств оптової
торгівлі розглядається тільки як приклад відображен

35

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Аналітична відомість впливу наданих знижок
на фінансовий результат за звітний період
Дата
надання
знижки

Найменування
товару/
Відповідальний

1

2

Вартість товару
Вартість після
Первісна
надання
вартість
знижки
3
4

Вплив на
фінансовий
результат
(+,-)
7

Дохід від реалізації товарів
За первісною
вартістю

За вартістю після
надання знижки

5

6

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 2. Відомість обліку коригування первісної вартості відповідно до кредит$ноти
Вид
товару

Первісна
вартість
товарів,
(грн)

Переоцінена
первісна
вартість, (грн)

Сума переоцінки
(грн)
(гр.3-гр.2)

1

2

3

4

Відображення в обліку
Дооцінка (додаткова
Уцінка (методом
проводка)
сторно)
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Рах. 281
Рах. 632 Рах. 281
Рах. 632
5
6
7
8

Первісна вартість
після переоцінки
(грн)
Рах. 28
9

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 3. Відомість обліку розрахунків з клієнтами$замовниками
Клієнт/
замовник
1

Найменування
товару
3

Договір
2

Дата виписки
рахунка-фактури
4

Сума,
(грн)
7

Сума, (грн) Дата сплати
5

6

Дата виписки
банку
8

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 4. Відомість руху товарів
Постачальник

Назва
товару

Одиниця
виміру

К-сть
товару за
договором

К-сть товару,
що
надійшов

1

2

3

4

5

К-сть товару
відправлено
клієнтам/
замовникам
6

К-сть повернутого
товару

Залишок
товару на
складі

7

8

Джерело: розроблено авторами.

ня операцій, пов'язаних з оптовою торгівлею і свід
чить про відсутність єдиного методологічного забез
печення обліку.
Важливим аспектом методологічного забезпечен
ня аудиту операційних доходів є розробка Програми
аудиту операційних доходів і форм робочих доку
ментів аудитора, які на тепер не розроблено, а в до
слідженнях тільки визначаються основні напрямки
проведення аудиту операційних доходів та надають
ся певні рекомендації. Саме відсутність методологіч
ного забезпечення бухгалтерського обліку і аудиту
операційних доходів викликає необхідність подаль
ших досліджень і розробок напрямів його вдоскона
лення.

ха, Н.І. Дорош, А.П. Макаренка, В.С. Рудницького,
Л.П. Кулаковської та багатьох інших. Однак слід зазна
чити, що на сьогодні через відсутність системи оброб
ки та узагальнення таких досліджень не існує єдиного
методологічного забезпечення бухгалтерського обліку
і аудиту операційних доходів, а дослідження науковців
та практикуючих аудиторів здійснюється без застосу
вання комплексного підходу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є пошук шляхів удосконалення обліку
та аудиту операційних доходів на підприємствах опто
вої торгівлі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні в Україні з метою підвищення рівня про
дажів та відповідно для підвищення доходів від реалі
Питанням бухгалтерського обліку та аудиту опера зації товарів широко використовуються маркетингові
ційних доходів, а також особливостям практичного ви заходи, але організація обліку маркетингових акцій по
користання законодавчо нормативної бази стосовно требує методологічного забезпечення на законодавчо
досліджуваного питання присвячені праці багатьох на му рівні, яке на теперішній час відсутнє. Дійсно марке
уковців. Серед яких, на наш погляд, заслуговують на тингова стратегія підприємства може значно вплинути
окрему увагу дослідження, що мають корисні практичні на доходи від реалізації товарів і послуг. Але як свідчить
рекомендації та пропозиції таких науковців: Ф.Ф. Бутин практика, менеджери з продажів не розуміють пряму
ця, Л.П. Пічі, Н.М. Ткаченко, М.В. Кужельного, М.Т. Білу залежність між акційними знижками та фінансовим ре
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Таблиця 5. Аналітична відомість отриманих штрафів, пені, неустойки

Боржник

Причина
виникнення

1

2

Дата виникнення
заборгованості.
Дата отримання
Підтверджувальний
платежу
документ
сума, грн
3
4
Одержані штрафи

Платіжні
документи
(назва, дата)
Сума, грн

Дата
визнання
доходу сума,
грн

Кредит субрах.

5

6

7
Субрах 7151

Разом:
Одержані пені
Субрах 7152
Разом:
Одержані неустойки
Субрах 7153
Разом:
Усього одержано за звітний період:

Субрах 715

Джерело: розроблено авторами.

зультатом діяльності. Для них головне, щоб ціна реалі тична відомість впливу наданих знижок на фінансовий
зації не була меншою за ціну придбання. Визначенню результат за звітний період, що наведено в таблиці 1.
фінансового результату та прийняттю правильних управ
Як свідчить досвід вітчизняних торгівельних під
лінських рішень має сприяти запропонована нами аналі приємств, договором поставки між резидентом по
Порядок відображення в обліку інформації передачі активів в операційну оренду і визначення доходу від операційної оренди активів
Передача активів в операційну оренду
Нараховується амортизація за
Відображення в обліку:
Актив залишається на Балансі
методом, відповідно до
орендодавця
облікової політики
З деталізацією третій порядок
Податковий
облік:
Кредит
Дебет субрах. обліку
Нарахування відображається
Рахунка
2 варіанти відображення в обліку:
активів, переданих в
надання послуг оренди є
на рах.131.1 «Знос
обліку
- в аналітичному обліку;
оренду
об’єктом оподаткування
активів
(амортизація) необоротних
- або на субрахунках до основних
ПДВ
активів, переданих в
рахунків обліку активів
Дт 105.1 передані в
операційну оренду»»
оренду
Кт 105
Терміни оплати орендної плати визначаються договором
Отримання орендної плати
Отриману авансом орендну плату за декілька періодів, в обліку відображають,
як доходи майбутніх періодів. Дохід визнається в періодах (відповідно договору)
отримання орендної плати

Якщо договором визначена оплата авансом з
визначеним терміном
(не пізніше __числа)

В обліку відображається записом:
Дебет рах. 311 «Поточні рахунки в національній
валюті»
Кредит рах. 681 «Розрахунки за авансами
одержаними»
Нарахування амортизації на об’єкт, переданий в операційну оренду
Кредит рах. 131.1 «Знос (амортизація)
Дебет рах. 949 «Інші витрати
Відображається в обліку
необоротних активів» переданих в операційну
операційної діяльності»
оренду
Визнання доходу від операційної діяльності
Відповідно до НП(С)БО 14 «Оренда» - дохід від операційної оренди визнається:
- на прямолінійній основі протягом строку оренди, або
- з урахуванням способу отримання економічних вигод, пов’язаних з використанням об’єкта оренди
Дебет рах. 377 «Розрахунки з
Кредит рах. 713 «Дохід від операційної оренди
Визнання доходу в обліку
іншими дебіторами»
активів»
Дебет 69 «Доходи майбутніх
Кредит рах. 713 «Дохід від операційної оренди
періодів»
активів»
Відображається взаємозалік заборгованостей
Дебет 681 «Розрахунки за
Кредит рах. 377 «Розрахунки з іншими
авансами одержаними»
дебіторами»
Списання доходу від операційної оренди на фінансовий результат
Дебет рах 713 «Дохід від
Кредит рах. 791 «Результат операційної
Відображення в обліку
операційної оренди»
діяльності»
Кт 69 Дт 311 дт 69 Кт 713

Рис. 1. Порядок відображення в обліку інформації передачі активів в операційну оренду
та визначення доходу від операційної оренди активів
Джерело: розроблено авторами.
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Таблиця 6. Аналітична Відомість обліку отриманих орендних платежів
Назва об’єкта
переданого в оренду
1
Об’єкт № 1

Сума орендних
платежів за період
оренди
(грн)
2

Отримання орендної
плати
Сума,
Дата
(грн)
3
4

Відображення в обліку
Рах.69,
681, 377
5

Рах. 713
6

Визнаний інший операційний
дохід
Сума,
Рах. 713
(грн)
7
8

Разом:
Об’єкт № 2
Разом:
Всього за звітний
період

Джерело: розроблено авторами.

Товар

Назва/
код

Один.
виміру

К-сть

Первісна вартість
(грн)

Таблиця 7. Відомість обліку зміни первісної вартості товарів і доходів від реалізації товарів
(вид іноземної валюти)

1
2
3
1. Постачальник, договір

4

Переоцінена
вартість товару
відповідно до:
Кредитноти
(грн)
5

Додаткової
угоди
(грн)
6

Курсова різниця при
перерахунку первісної
вартості, (грн)

Визнаний дохід від
реалізації товарів,
(грн)

Курсова різниця
при перерахунку
доходу від
реалізації

Позитивна

Від’ємна

До переоцінки

Після
переоцінки

Позитивна

Від’ємна

7

8

9

10

11

12

2. Клієнт/замовник
Разом:

Джерело: розроблено авторами.

купцем та нерезидентом постачальником може бути
передбачена можливість зниження договірної ціни
на поставлений товар за умови виконання покупцем
певних умов [4]. Повідомлення про зниження ціни
постачальник товару здійснює на підставі кредит
ноти, яка змінює визначену договором ціну товару
і є розрахунковим документом, який змінює зобо
в'язання покупця, а також змінює первісну вартість
товарів. Таке коригування в бухгалтерському обліку
пе рвісної в артос ті тов арів нами п роп ону єть ся
здійснювати за допомогою відомості обліку кори
гування первісної вартості, відповідно до кредит
ноти (табл. 2).
Для узагальнення інформації та контролю оплати
рахунків за реалізований товар у розрізі клієнтів замов

ників ми пропонуємо відомість обліку розрахунків з
клієнтами замовниками (табл. 3).
Дохід від реалізації товарів залежить від кількості
товарів на складі, тому важливою інформацією для ме
неджерів, відповідальних за поставку товарів є опера
тивна інформація про залишок товарів. Для узагальнен
ня інформації про кількісний рух товарів, для аналізу,
планування, контролю нами пропонується відомість
руху товарів (табл. 4).
Таким чином, запропоновані відомості, можуть бути
використані в практичній діяльності оптових торгівель
них підприємствах, оскільки вони не тільки забезпечать
управлінський персонал корисною інформацією, а й
слугуватимуть покращенню обліку, контролю та аналі
зу на підприємстві.

Таблиця 8. Загальний план аудиту операційних доходів
№
Етап перевірки
з/п
1
2
1
Організаційно –
підготовчий
2

Основний

3

Узагальнення
результатів
аудиторської
перевірки

Мета
3
Забезпечення організаційнометодологічною інформацією

Завдання
4
Визначити: відповідальних; стратегію
аудиту; провести оцінку системи
внутрішнього контрою, скласти
Програму аудиту
Виконання аудиторських процедур
відповідно до Програми аудиту

Термін

Виконавець

5

6

Встановлення достовірності
інформації, щодо визначення
доходів та відображення в обліку
і фінансовій звітності
Висловити думку щодо
Оформити підсумкові документи,
достовірності інформації обліку і провести аналіз результатів перевірки,
фінансової звітності
скласти аудиторський висновок,
оформити Акт виконаних робіт

Джерело: розроблено авторами.
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Таблиця 9. Тест оцінки системи внутрішнього контролю
та обліку операційних доходів
№ з/п

Зміст питання

1

2
Чи знаєте Ви елементи облікової політики обліку операційних
доходів відповідно до наказу про облікову політику?
Чи вносилися зміни у наказ про облікову політику у звітному
році?
Чи є графік документообігу обліку операційних доходів?
Чи задовольняють Вас форми первинних документів з обліку
операційних доходів?
Інвентаризація товарів проводиться за графіком ?
Чи проводяться раптові інвентаризації?
Чи були виявлені нестачі за результатами інвентаризації?
Чи включаються ТЗВ до первісної вартості товарів?
Кредит-нота є підставою для зміни первісної вартості товарів?
Позитивні курсові різниці відображаються на субрах. 945 «Втрати
від операційної курсової різниці» ?
Орендна плата є доходом ?
Чи списувалася кредиторська заборгованість на доходи в звітному
періоді ?
Чи отримували Ви претензії покупців щодо якості придбаного
товару в звітному періоді?
Чи нараховували підприємству штрафи в звітному періоді?
Чи проводиться перевірка тотожності інформації синтетичного та
аналітичного обліку операційних доходів?
Чи задовольняє Вас аналітичний облік операційних доходів?
Чи проводиться контроль достовірності визначення ціни
реалізації товарів відповідно до укладених договорів?
Чи оцінюються товари при їх надходженні та вибутті відповідно
до вимог П(С)БО?
Чи проводилася дооцінка товарів у звітному періоді?
Чи проводилася уцінка товарів у звітному періоді?
Чи проводилася зустрічна перевірка дебіторської заборгованості у
звітному періоді?
Чи наводиться інформація про резерв сумнівних боргів у Балансі?
Чи діє на підприємстві система внутрішнього контролю?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Варіанти
Інформація
відповіді
відсутня
Так Ні
3
4
5

Примітки
6

Джерело: розроблено авторами.

Не меншу зацікавленість викликає облік інших опе
раційних доходів, а саме: дохід від купівлі — продажу
іноземної валюти; дохід від операційної курсової різ
ниці; одержані штрафи, пені, неустойки; дохід від спи
сання кредиторської заборгованості, а також дохід від
операційної оренди активів [1].
Оскільки порядок відображення операцій щодо
одержаних штрафів, пені, неустойки на рахунках обліку
визначений, то проблемних питань щодо ведення син
тетичного обліку у бухгалтера не виникає, але для де
талізації таких доходів пропонуємо відкрити відповідні
субрахунки обліку:
Субрах. 7151 — "Одержані штрафи".
Субрах. 7152 — "Одержані пені".
Субрах. 7153 — "Одержані неустойки".
А для узагальнення інформації про одержані штра
фи, пені, неустойки з використанням запропонованих
субрахунків, на нашу думку, доцільно запровадити
відповідну відомість (табл. 5).
Процес бухгалтерського обліку доходів від опе
раційної оренди активів наглядно демонструє запро
понований Порядок відображення інформації в об
ліку щодо передачі активів в операційну оренду і виз
начення доходу від операційної оренди активів (рис.
1), який узагальнює етапи формування інформації про
орендні операції для визначення доходу та відобра
ження в обліку і фінансовій звітності з використан

ням субрахунків синтетичного обліку та аналітично
го обліку.
Для узагальнення інформації про доходи від операцій
ної оренди активів пропонуємо використовувати відомість
обліку отриманих орендних платежів (табл. 6).
У підприємств, які здійснюють торгівельну діяль
ність можливі випадки зміни первісної вартості товарів,
які впливають на визначення доходів від реалізації то
варів і доходів від операційної курсової різниці [3]. На
наш погляд, саме організація аналітичного обліку має
значення для контролю і визначення сум коригування
доходів від реалізації товарів з урахуванням курсових
різниць. В аналітичному обліку доцільно використову
вати накопичувальні відомості для реєстрації інформації
про операції в іноземних валютах. При розробці таких
аналітичних відомостей слід враховувати: зміну первіс
ної вартості на підставі додаткової угоди, або кредит
ноти, вид іноземної валюти, облік доходів від реалізації
товарів у розрізі виконання договору, постачальники
товарів, клієнти/замовники, форми і умови оплати, види
заборгованості (дебіторська, кредиторська) та інше.
Розроблена нами накопичувальну відомість зміни пер
вісної вартості товарів і доходів від реалізації товарів
має такий вигляд (табл. 7).
Для того, щоб управлінський персонал був впев
нений у тому, що фінансова звітність надає прав
диву інформація про показники діяльності, він ко
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Таблиця 10. Фрагмент Програми аудиту операційних доходів
№

Перелік аудиторських процедур

1

2

1.1

1.2.
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2.
2.3
2.4.
2.5.
2.6.
2.7
2.8
2.9.
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

Джерела інформації

Методичні
прийоми аудиту

3
4
Аудит доходів від реалізації товарів
Перевірка відповідності методологічних
Наказ про облікову політику, Нормативнопринципів обліку операційних доходів, визначених НП(С)БО, законодавчоправовий,
в Наказі про облікову політику, нормам НП(С)БО, нормативна база
документальний
законодавчо-нормативній базі
Перевірка правильності відображення
Рахунок-фактура, синтетичні Документальний
фактичного доходу від реалізації товарів на
рахунки обліку,
відповідних рахунках обліку
первинні документи
Перевірка правильності і достовірності
Журнали, Відомості,
Документальний
відображення визнаного доходу від реалізації
Оборотна відомість, Звіт про
товарів в Журналі, Відомості, Оборотній
фінансові результати
відомості, Звіті про фінансові результати
Перевірка правильності визначення
Акт, довідки, розрахунки,
Документальний,
дооцінки/уцінки товарів відповідно до кредит – картка складського обліку,
арифметичний
ноти, додаткових угод
рахунки обліку
Перевірка своєчасності відображення в обліку
Рахунки – фактури, ТТН,
Документальний,
доходів від реалізації товарів
накладна, рахунки обліку
арифметичний
Перевірка обліку наданих знижок
Наказ про облікову політику, Документальний,
довідки, рахунки обліку
арифметичний
Перевірка узгодженості інформації про доходи Головна книга, Журнал,
Документальний,
від реалізації товарів у бухгалтерському обліку Відомість, фінансова
арифметичний
та фінансовій звітності
звітність
2. Аудит інших операційних доходів
Аудит доходів від операційної оренди активів
Перевірка наявності, законності умов договору Договір оренди,
Правовий
Перевірка аналітичного обліку зданих в оренду Аналітичні рахунки,
Документальний
активів
синтетичні субрахунки
Перевірка терміну визнання доходу від оренди Акт наданих послуг, Договір Документальний,
за датою нарахування орендної плати
оренди
арифметичний
Перевірка правильності обліку отриманого
Договір, платіжні документи, Документальний
авансу орендної плати
рахунки обліку
Перевірка правильності визнання доходу від
Рахунки обліку,
Документальний,
операційної оренди
платіжні документи
арифметичний
Аудит доходів від операційної курсової різниці
Перевірка визначення курсової різниці на
Курс НБУ, синтетичні,
Документальний,
залишок дебіторської заборгованості за
аналітичні рахунки
арифметичний
реалізовані товари
Перевірка визначення курсової різниці
Курс НБУ, синтетичні,
Документальний,
кредиторської заборгованості за придбані товари
аналітичні рахунки
арифметичний
Перевірка визначення курсової різниці
Курс НБУ, синтетичні,
Документальний,
дебіторської заборгованості з операційної оренди аналітичні рахунки
арифметичний
Перевірка визначення курсової різниці
Курс НБУ, синтетичні,
Документальний,
кредиторської заборгованості з операційної оренди аналітичні рахунки
арифметичний
Перевірка визначення доходу від операційної
Курс НБУ, синтетичні,
Документальний,
курсової різниці за звітний період
аналітичні рахунки
арифметичний
Перевірка правильності відображення курсових Рахунки обліку, регістри
Документальний,
різниць в аналітичному і синтетичному обліку
обліку
арифметичний
Аудит доходу від купівлі – продажу іноземної валюти
Перевірка достовірності визначення доходу від Курс НБУ, синтетичні,
Документальний,
купівлі іноземної валюти
аналітичні рахунки
арифметичний
Перевірка достовірності визначення доходу від Курс НБУ, синтетичні,
Документальний,
продажу іноземної валюти
аналітичні рахунки
арифметичний
Перевірка достовірності визначення доходу від
Курс НБУ, синтетичні,
Документальний,
купівлі-продажу іноземної валюти за звітний період аналітичні рахунки
арифметичний
Перевірка правильності і достовірності
Рахунки обліку, регістри
Документальний,
відображення доходу в обліку
обліку
арифметичний
Аудит доходу від списання кредиторської заборгованості
Перевірка визначення безнадійної
НП(С)БО 11, Наказ про
Правовий,
кредиторської заборгованості
облікову політику, рахунки
документальний
обліку, регістри обліку, довідки
Перевірка визначення доходу від заборгованості Рахунки обліку, довідки, акти Документальний,
за товари отримані, але не оплачені
перевірки
арифметичний
Перевірка визначення доходу за авансами
Рахунки обліку, акти
Документальний,
отриманими, але не відвантаженим
перевірки довідки,
арифметичний
Перевірка відновлення безнадійної
Рахунки обліку, довідки,
Документальний,
кредиторської заборгованості
регістри обліку
арифметичний
Перевірка правильності і достовірності
Рахунки обліку, довідки, акти Документальний,
відображення доходу в обліку
перевірки, регістри обліку
арифметичний
Аудит доходів від безоплатно одержаних оборотних активів
Перевірка правильності визначення
Договір,
Документальний,
справедливої вартості безоплатно одержаних
первинні документи, довідки арифметичний
оборотних активів
Перевірка правильності визначення первісної
Договір, первинні документи Документальний,
вартості безоплатно одержаних оборотних активів
арифметичний
Перевірка відображення доходів на рахунках
Рахунки обліку, регістри
Документальний,
обліку, регістрах обліку
обліку, фінансова звітність
арифметичний
…

Відпові- Термін
дальні перевірки
5

6

Індекс
робочого
документа
7
РД-1.1

РД-1.2
РД-1.3

РД-1.5
РД-1.7
РД-1.8
РД-1.9

РД-2.1
РД-2.2
РД-2.3
РД-2.4
РД-2.5
РД-2.6
РД-2.7
РД-2.8
РД-2.9
РД-2.10
РД-2.11
РД-2.12
РД-2.13
РД-2.14
РД-2.15
РД-2.16
РД-2.17
РД-2.18
РД-2.19
РД-2.20
РД-2.21
РД-2.22
РД-2.23

Джерело: розроблено авторами.
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Таблиця 11. Робочий документ РД — 1.1. Виявлені порушення при перевірці методологічних
принципів облікової політики відповідно до НП(С)БО та законодавчо$нормативної бази
Порушені вимоги

Характер
порушення

НП(С)БО
2

1

Назва документа
3

Отримана Згода (+), незгода (-)
управлінського персоналу на
визнання порушення
(+)
(-)
4
5

Вплив порушення на
Примітки по
фінансові Результати усуненню порушення
діяльності
за час перевірки
Так
Ні
6
7
8

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 12. Робочий документ РД $ 1.2. Перевірка правильності відображення визнаного
доходу від реалізації товарів на відповідних рахунках
Дата
1

Рахунок-фактура
2

Дохід від реалізації товарів, грн
Накладна
Рахунок 361
3
4

Рахунок 702
5

Відхилення
6

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 13. Робочий документ РД — 1.7. Перевірка своєчасності відображення
в обліку доходів від реалізації товарів
Клієнт/
замовник
1

Дата документа
Рахунок –
фактура
2

ТТН

Накладна

3

4

Рахунок
36
5

Рахунок
702
6

Відхилення
7

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 14. Робочий документ РД — 2.5. Перевірка правильності визначення доходу
від операційної оренди
Вид об’єкту ОЗ переданого
в оренду

Нарахована орендна
плата

Нарахована амортизація

Нарахований ПДВ

Визнаний дохід

За даними обліку
За даними перевірки
Відхилення

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 15. Робочий документ РД — 2.10. Визначення доходу від операційної курсової різниці
за звітний період
Зміст операцій, за
За даними обліку
якими визначалася
курсова різниця
Позитивна
Від’ємна
протягом звітного різниця сума,
різниця сума,
періоду
грн
грн
1
2
3
Разом:

За даними перевірки
Позитивна
різниця сума,
грн
4

Від’ємна
різниця сума,
грн
5

Визначений дохід
За даними
обліку сума,
грн
6

За даними
перевірки сума,
грн
7

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 16. Робочий документ РД — 2.17. Перевірка визначення доходу від заборгованості за
товари отримані, але не оплачені
Постачальник

Дата виникнення

Заборгованість
( рах. 63)

1

2

3

Сума визначеного доходу за
даними (субрах. 717)
Обліку
Перевірки
4
5

Відхилення
6

Джерело: розроблено авторами.

ристується послугами аудиторів. Методика органі планування, визначення аудиторських процедур,
зації процесу аудиту операційних доходів та сам перевірки та складання висновку за отриманими ре
процес перевірки передбачає процес підготовки, зультатами [2]. На етапі планування аудиту скла
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дається загальний план проведення аудиту операц
ійних доходів (табл. 8).
Для оцінки системи внутрішнього контролю бух
галтерського обліку операційних доходів складається
тест, проводиться тестування відповідних працівників,
проводиться аналіз результатів тестування [2]. Запро
понований тест включає основні питання, які на нашу
думку, допоможуть аудитору визначити ступінь дові
ри до системи внутрішнього контролю операційних
доходів (табл. 9).
Основним документом аудиторської перевірки
є Програма аудиту. Типову Програму аудиту опера
ційних доходів пропонуємо поділити на дві части
ни. Перша частина відображає аудиторські проце
дури перевірки доходів від реалізації товарів, дру
га частини включає перевірку інших операційних
доходів, які отримало підприємство у звітному пе
ріоді. Запропонована програма аудиту наведена в
таблиці 10.
Запропоновані форми робочих документів для
оформлення результатів проведених аудиторських про
цедур представлені в таблицях 11—16.

ВИСНОВКИ
У ході дослідження обліку операційних доходів
особлива увага була приділена удосконаленню до
кументального забезпечення цього процесу, так,
було запропоновано методику удосконалення обліку
доходів шляхом застосування субрахунків третього
порядку до рахунку 71 "Інший операційний дохід":
7151 "Одержані штрафи"; 7152 "Одержані пені";
7153 "Одержані неустойки" та аналітичну відомість
отриманих штрафів, пені, неустойки.
Для забезпечення управлінського персоналу ко
рисною інформацією, покращенню обліку, контро
лю та аналізу на підприємстві запропоновано аналі
тичну відомість впливу наданих знижок на фінансо
вий результат за звітний період; відомість обліку ко
ригування первісної вартості відповідно до кредит
ноти; відомість обліку розрахунків з клієнтами за
мовниками; відомість обліку зміни первісної вартості
товарів і доходів від реалізації товарів (у розрізі іно
земних валют).
Також у статті запропоновані аспекти організа
ційно методологічного забезпечення аудиту, які
включають: тест оцінки системи внутрішнього конт
ролю та обліку операційних доходів, загальний план
та програму, робочі документи аудитора які значно
підвищують ефективність господарської діяльності
і дають змогу дослідити повноту, своєчасність та до
стовірність відображення первинних даних у зведе
них документах та облікових регістрах, правильність
ведення обліку результатів діяльності та його від
повідність прийнятій обліковій політиці господарю
ючого суб'єкта.
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE COMPANY'S INTERNAL
LOGISTICS PROCESSES
У статті досліджуються особливості застосування інформаційних технологій для удоскона
лення внутрішніх логістичних процесів. При цьому інформаційні технології розглядаються як
один із важливих структурних елементів у системі управління діяльністю компанії. Проаналізо
вано та теоретично обгрунтовано проблематику реалізації інформаційних технологій в компа
ніях. Дано характеристику імплементації логістичної діяльності в умовах інтенсифікації глоба
лізаційних та інтеграційних процесів. Досліджено особливості логістичного інструментарію,
специфіку його практичного застосування та фактори впливу на розвиток логістики. Розгляну
то логістичні процеси як складову забезпечення найоптимальнішого методу зберігання та транс
портування товарів до місць продажу та до кінцевого споживача. Визначено, що навіть за умо
ви суттєвих фінансових витрат на логістичні внутрішні процеси імплементація якісних логістич
них програм забезпечуються конкурентні переваги. Досліджено, що застосування діджиталі
зації для внутрішніх логістичних процесів сприяє забезпеченню інтенсивної обробки даних, ра
ціоналізації використання робочого часу, зручному аналізу інформації, безпеці, мінімізації
впливу людського фактору. Доведено, що застосування інформаційних технологій для
внутрішніх логістичних процесів сьогодні є незамінним процесом, оскільки вони виконують
основні завдання з управління потоковими процесами в складних господарських системах. Про
ведено аналіз основних програмних продуктів та визначено характерні особливості застосу
вання цих продуктів стосовно реалізації внутрішніх логістичних процесів на підприємствах.
Розкрито ряд головних вигод від реалізації ефективного процесу застосування інформаційних
технологій внутрішніх логістичних процесів для забезпечення прибутковості та економічного
зростання підприємств України. Запропоновано застосування новітніх інформаційних техно
логій як сучасного механізму покращення процесу прийняття рішень стосовно реалізації
внутрішніх логістичних процесів, що надасть можливість накопичувати, обробляти, аналізува
ти, та отримувати очікуваний ефект у вигляді виважених результативних управлінських рішень.
The article examines the features of the information technology use to improve internal logistics
processes. In this case, information technology is considered as one of the important structural
elements in the company`s management system. The problems of information technologies
realization in companies are analyzed and theoretically substantiated. The characteristic of
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implementation of logistic activity in the conditions of intensification of globalization and integration
processes is given. The peculiarities of logistics tools, the specifics of its practical application and
the factors influencing the development of logistics are studied. Logistics processes are considered
as a component of providing the best method of storage and transportation of goods to points of sale
and to the final consumer. It is determined that even with significant financial costs for internal logistics
processes, the implementation of quality logistics programs provides competitive advantages. It is
investigated that application of digitalization for internal logistic processes promotes maintenance
of intensive data processing, rationalization of use of working hours, convenient analysis of the
information, safety, minimization of influence of a human factor.
It is proved that the use of information technology for internal logistics processes today is an
indispensable process, because they perform the main tasks of flow control in complex economic
systems. The analysis of the main software products is carried out and the characteristic features of
application of these products concerning realization of internal logistic processes at the enterprises
are defined. A number of main benefits from the implementation of an effective process of application
of information technologies of internal logistics processes to ensure the profitability and economic
growth of Ukrainian enterprises are revealed. It is proposed to use the latest information technologies
as a modern mechanism for improving the decisionmaking process for the implementation of internal
logistics processes, which will allow to accumulate, process, analyze, and obtain the expected effect
in the form of balanced management decisions.
Ключові слова: інформаційні технології, інформаційна економіка та менеджмент, логістика, логістичні
процеси, діджиталізація.
Key words: information technologies, information economy and management, logistics, logistic processes,
digitalization.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

мацією, а споживачів продукцією. Внаслідок цього пе
ред підприємствами, які провадять виробничу та збуто
ву діяльність, виникає завдання обрати відповідне про
грамне забезпечення для формування ефективних логіс
Використання сучасних інформаційних технологій тичних процесів та управління ними. Саме тому дослід
для удосконалення логістичних процесів підприєм ження особливостей та проблематики застосування
ства забезпечує своєчасність та деталізацію інфор інформаційних технологій для удосконалення внут
мації з метою управління потоковими процесами в рішніх логістичних процесів викликають як науковий так
складних господарських системах, надає можливість і практичних інтерес.
поглибленого аналізу, моделювання процесів та про
гнозування перспектив їхнього розвитку. Саме інфор АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
маційні технології дають можливість раціонально уп І ПУБЛІКАЦІЙ
равляти всіма видами ресурсів підприємства, оскіль
Тематика застосування інформаційних технологій
ки ключовим фактором успіху системи менеджменту для удосконалення внутрішніх логістичних процесів є
є прийняття правильного і своєчасного управлінсько поширеним напрямком дослідження серед вітчизняних
го рішення стосовно концентрації ресурсів. Дані, які та зарубіжних науковців. Зокрема, наукові праці
формуються з використанням інформаційних техно А.В. Негоди, А.О. Меренкова, В.В. Володченко, В.І. Кра
логій, дозволяють регулювати кількість ресурсів у вця, Д.Є. Архипова, Е.Ю. Сармина, М.С. Оборина,
потрібний час і в потрібному місці для забезпечення О.В. Птащенко, Р.В. Скалюк, С.В. Найдюк, С.М. Погорє
виробничих, адміністративних та інших потреб під лова, С.О. Колесникова, Т.Л. Фомичева, Т.В. Слісарен
ко, Т.В. Янчук присвячені аналізу деяких аспектів та
приємства.
Тенденція загальної комп'ютеризації, яка стосуєть особливостей застосування інформаційних технологій
ся всіх видів діяльності, сприяє тому, що за допомогою сучасними підприємствами з урахуванням інноваційних
інформаційних систем можна представити інформацію та глобалізаційних процесів, які вплинули на генезис та
у зручному для конкретного користувача вигляді, при становлення логістичних процесів та підприємств.
скорити та спростити операції з її введення, обробки,
Водночас постійний інноваційний розвиток зумов
узагальнення, дає можливість підвищити наочність і зро лює появу нових та удосконалення наявних інформа
зумілість необхідної документації для управління про ційних технологій, які як на систему менеджменту під
цесами в складних господарських системах. Автомати приємств в цілому, так й на цифровізацію логістичних
зація логістичних процесів на підприємстві дає мож процесів. У цьому контексті дослідження особливостей
ливість знизити затрати часу працівників на виконання застосування інформаційних технологій для удоскона
своїх функцій, заощадити фінансові ресурси та вчасно лення логістичних процесів компанії є актуальним як з
забезпечувати управлінський апарат необхідною інфор наукової, так і з практичної точок зору.

45

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Фактори впливу на розвиток логістики
Зростання важливості міжнародної торгівлі
Збільшення частки сфери послуг у валовому національному продукті
Використання електронного обміну даними замість машинописних текстів і
віддрукованих на принтері паперових документів
Зростаюче значення Інтернету для логістики
Розвиток систем штучного інтелекту в обробці товарно-матеріальних запасів і
в обслуговуванні споживачів
Збільшення переробки як зворотних товарів, так і упаковки

Рис. 1. Фактори впливу на розвиток логістики
Джерело: сформовано автором на основі [6, с. 151].

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою дослідження є вивчення особливостей за
стосування інформаційних технологій для внутрішніх
логістичних процесів та окреслення перспективних на
прямів їх удосконалення для покращання результатів
діяльності підприємств. Для досягнення мети окресле
но такі завдання:
— визначити сутність та описати головні завдання
інформаційних технологій на підприємствах;
— описати особливості застосування різноманітних
інформаційних технологій в управлінні логістичними
процесами;
— проаналізувати переваги та недоліки основних
програмних продуктів, які застосовуються для внутріш
ніх логістичних процесів на підприємствах.
Під час проведення дослідження було використано
загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зок
рема аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систем
но структурний аналіз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В умовах розвитку інформаційного суспільства най
потужнішим інструментом конкурентної боротьби є
імплементація на підприємствах сучасних інформацій
них систем, які надають можливість: застосовувати інно
ваційні інструменти якісного обслуговування клієнтів;
сприяти підвищенню ефективності роботи та освоєнню
нових ніш для ведення бізнесу; оперативно аналізувати
поточні бізнес процеси компанії; оптимізувати, форма
лізувати поточні бізнес процеси; сформувати проєктну
документацію; автоматизувати бізнес процеси компанії;
імплементувати сучасні програмні продукти.
Технічні можливості автоматизації різноманітних
рішень у контексті впровадження сучасних інформац
ійних систем надзвичайно широкі та повністю доступні
для бізнесу. Важливим елементом інформаційної сис
теми сучасного підприємства саме є ІТ інфраструктура,
яка є комплексом програмних, технічних, комунікацій
них, інформаційних та організаційно технологічних за
собів забезпечення функціонування підприємства, а та
кож засобів управління ними [1, с. 136—137].
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У вітчизняних та зарубіжних наукових досліджен
ням є чимало трактувань інформаційних технологій (ІТ).
Серед них найвідповіднішими, на нашу думку, є:
1) інструмент управління, призначений для пол
іпшення координації і контролю над ходом бізнес про
цесів при досягненні цілей [2, с. 198];
2) потужний інструмент впливу на розвиток держа
ви й суспільства і реальний сектор промисловості, який
може виступити "локомотивом" не лише розвитку еко
номіки загалом, але й змін у політичному та суспільно
му житті країни [3];
3) процес, що використовує сукупність методів і за
собів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, на
громадження й опрацювання інформації з урахуванням
програмно апаратного забезпечення на вирішення уп
равлінських завдань економічного об'єкта [3].
В постіндустріальному суспільстві, якщо підприєм
ство ефективно не застосовує сучасні можливості ІТ,
його діяльність не буде успішною.
Формування результативної системи управління
визначається організаційними потребами та законо
мірностями функціонування підприємства, котрі взає
мопов'язані з такими чинниками:
— задоволення індивідуальних потреб та підвищен
ня зацікавленості працівників у кінцевих результатах ро
боти;
— збільшення прибутків компанії;
— застосування інновацій.
Зазначені чинники вимагають від підприємства адап
тації до новітніх умов, усунення протиріч, які з'являють
ся в процесі економічної та науково технічної діяль
ності. Оскільки значення інформаційного забезпечен
ня для ефективного управління в сучасних умовах не
впинно зростає, у зв'язку з інтенсивним зростанням об
сягів інформації для прийняття результативних управ
лінських рішень де з'являється нагальна потреба для
оновлення програмного забезпечення для інтенсивнішо
го пошуку та обробки необхідної інформації [4, с. 153].
На відміну від закономірностей притаманних тради
ційному способу ведення бізнесу основними вимогами
у сучасних умовах господарювання стають гнучкість і
адаптивність суб'єктів ринку до постійно еволюціоную
чих потреб споживачів. Неоекономіка чи інформаційна
економіка передбачає розвиток горизонтальних зв'язків
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Рис. 2. Фактори впливу на логістику та логістичний інструментарій
Джерело: сформовано автором на основі [6, с. 151].

суб'єктів економічних відносин для обміну інформа
цією, узгодження прийнятих рішень, надаючи суб'єктам
бізнесу більше рівноправності, ніж при вертикальній
ієрархічній структурі, що узгоджується з принципами
креативності. Провідним ресурсом сучасної економіки
стає саме інформаційний ресурс, здатний не тільки за
безпечувати двосторонні зв'язки між учасниками діло
вих відносин, але й формувати ціннісний ланцюжок
бізнес операцій, а саме інформаційні технології, які ста
ють основою формування сучасної індустріальної ме
режі. Організація виробництва за мережевим принци
пом надає компаніям можливість зосередитись на влас
них ключових компетенціях, що забезпечує їм конкурен
тну перевагу [5, с. 105].
У сучасній економічній та науковій літературі при
діляється значна увага розвитку логістичної діяльності
та становленню логістики як науки. Багатьма дослідни
ками відзначається, що на етапі формування нової еко
номіки серйозний вплив на перспективи розвитку логі
стики та логістичні пріоритети будуть мати процеси гло
балізації та інформатизації суспільства, а також поси
лення впливу споживачів на логістичну діяльність [6, с.
151].
Сучасні науковці вважають, що розвиток логістики
має здійснюватися з урахуванням факторів, які згрупо
вано на рисунку 1.
Перші десятиліття ХХІ ст. стануть періодом, коли
інформатизація проникне в усі структури логістичних
систем підприємств виробників, постачальників, спожи
вачів. При цьому деякі науковці притримуються думки,
що логістика є інструментом реагування на потребу сер
вісного обслуговування та є підсилювачем створення
змішаних послуг, які не суперечать основним логістич
ним принципам [7, с. 15].
Оскільки логістична система здійснює комплекс
ний вплив на всю комерційну діяльність підприємства,
вона змінює підходи до організації виробничої, фінан
сової, інвестиційної діяльності, а також позначається
на інформаційно комунікаційній сфері. Раціональне
управління логістикою дозволяє оптимізувати ключові
операції, раціонально використовувати ресурси, підви

щити показники рентабельності, платоспроможності та
ділової активності, якість послуг і товарів для спожи
вачів.
Моделювання логістичних бізнес процесів має
істотні переваги в порівнянні з традиційними підхода
ми, заснованими на підвищенні якості роботи та наданні
послуг, оскільки дозволяє відобразити діяльність ком
панії з декількох значущих позицій:
1. Етапи, які відображають модель основного виду
діяльності, що дозволяє менеджеру розуміти вимоги
для завершення кожного з етапів і переходу на наступ
ний.
2. Параметри ресурсів на вході й виході, які супро
воджують опис вихідного і трансформаційного стану.
3. Кількісний та якісний склад витрат, що форму
ють собівартість кожного процесу (виду продукції, цен
тру витрат), з виявленням найбільш і найменш рента
бельного.
4. Характеристика управлінського рішення на кож
ному етапі реалізації основних логістичних процедур і
технологій.
5. Регламентація часу на виконання кожного етапу,
що є істотним для окремих видів діяльності і управ
лінських процесів.
Для транспортно логістичних мереж оперативною
інформацією є швидкість доставки вантажу, час затрим
ки в дорозі, тривалість вантажно розвантажувальних
операцій. Менш значимими є витрати, як от: пріоритет
перед замовником має саме часовий фактор та збере
ження вантажу, тому іншими параметрами можна в ко
роткостроковій перспективі знехтувати, проте відоб
разити їх протягом робочого дня або декількох днів
[8, с. 209—210].
На наш погляд, чинники, що визначають тенденції і
напрямки розвитку логістики в умовах інформаційної
економіки, дещо змінилися з точки зору пріоритетності
і сили впливу кожного з них. Вплив процесів укрупнен
ня масштабів бізнесу, викликаних процесами глобалі
зації може як спонукати розвиток логістичної діяльності,
так й стати бар'єром на її розвитку. Очевидна також
трансформація логістичної діяльності під впливом
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Джерело: сформовано автором на основі [ 9, с. 174; 10, с. 52].
та створення автоматизованого уп
інформатизації суспільства і домінування вимог та по равління робочими місцями відповідно до принципів
треб споживача на ринку.
"ощадливого" виробництва. Важливим елементом на
Однак, розглядаючи розвиток логістики як методо даному етапі є повна автоматизація як складу так й ви
логії управління потоковими процесами в складних гос робництва, з мінімізацією участі працівників та впливу
подарських системах, важливо здійснити конкретиза людського фактору. Наступною складовою такої циф
цію факторів, що мають суттєвий вплив на концептуальні ровізації є оптимізація логістичних ланцюжків за допо
положення сучасної логістики, а також виділити факто могою автоматизованої транспортної системи, яка за
ри, які впливають на використовуваний логістичний безпечує автономну взаємодію складу з відділеннями
інструментарій (див. рис. 2).
щодо комплектування замовлення. Таке інформаційне
Важливість дослідження факторів, які впливають на забезпечення сприяє не лише зниженню витрат, але й
формування логістичного інструментарію, є ключовим прискорює час для поставки товару до кінцевого спо
питанням, оскільки розвиток сучасної логістики пов'я живача.
заний із систематичним удосконаленням матеріальних
Одним з напрямків розвитку логістичних процесів є
та інформаційних потоків для покращення логістичних обладнання автоматизованих транспортних елементів
процесів та зниження логістичних витрат.
роботами маніпуляторами, які гарантують ефективне
Трансформація логістики в теперішніх умовах відбу функціонування цифрового складу. В основу роботи
вається під впливом факторів глобалізації та інтеграції, таких роботів закладений принцип взаємодії людини і
що призводить до певного переосмислення деяких машини, створення людино машинного інтерфейсу, що
підходів до формування логістичного процесу та істотно підвищує ефективність роботи, а також полег
здійснення логістичної діяльності. Загальна тенденція шує рух та обробку даних у цифровому автономному
розвитку логістики пов'язана з підвищенням її функціо складі.
нальності через те, що до логістичної діяльності все
Цифровізація економіки ставить принципово інші
більше включаються питання, які раніше вирішувалися вимоги до систем управління логістичною системою, де
окремими організаціями і підприємствами [6, с. 151].
прикладом слугують інформаційні технології, в яких
Одним із головних напрямів, у якому розвиваєть присутні різні "електронні помічники", які здійснюють
ся логістика, як зазначає Смирнова Н.В., є "смарт ло контроль за прийняттям рішень. Зокрема, компанія SAP
гістика" — переміщення всіх галузевих процесів у ло пропонує програмний продукт, що забезпечує взаємо
гістичній системі онлайн. Основними перевагами дію системи планування і управління матеріальними по
"смарт логістики" являється прискорена обробка да токами за рахунок використання бездротового зв'язку,
них, раціоналізація часу, зручний аналіз інформації, який забезпечує оптимальне поєднання запасів та ре
безпека, мінімізація впливу людського фактору і, най сурсів компанії [11, с. 19].
головніше, дані процеси забезпечує єдина інформа
Передбачається, що на практиці весь процес у "Ло
ційна система [9, c. 173].
гістиці 4.0" буде відбуватися майже повністю автомати
Логістика розвивається під впливом найбільших ре зовано, в результаті чого працівники будуть залучені
волюційних перетворень у сфері інформатизації, які тільки для обслуговування програмних продуктів; сис
заново формують процеси, визначають вимоги щодо теми збиратимуть дані й передавати їх у великі схови
учасників ринку і виключають тих, хто не зможе до них ща (Big Data), де вони будуть використовуватися для
пристосуватися. У зв'язку з цим виникло поняття "Логі оптимізації виробничих та невиробничих запасів, про
стика 4.0" в контексті розвитку Industry 4.0. Вперше дане цесів виробництва готової продукції та її продажу. Та
поняття було застосоване в Ганновері на комерційній кож за допомогою систем налагоджується процес ав
виставці IAA Commercial Vehicles в 2011 році. "Логіс томатичної пропозиції та реалізації продукції, робіт і
тика 4.0" означає, що в даний період часу суспільство послуг, які відповідатимуть вимогам споживачів. До
переживає пік четвертої промислової революції [9, слідження дозволяють виділити 10 основних напрямів
с. 173—174].
цифровізації в інноваційному розвитку "Логістики 4.0"
"Логістика 4.0" продовжує дану тенденцію, об'єдну (див. рис. 3) [10, с. 52].
ючи сучасні інформаційні та комунікаційні технології.
Технологія Internet of things дозволяє об'єднати в
Інтелектуальні та цифрові мережеві системи призначені єдину мережу фізичні засоби, зробивши їх "розумни
для того, щоб люди, машини, фабрики, логістика та то ми", тобто — пов'язати цифровий та матеріальний світи
вари були взаємопов'язані і рухалися у одному напрямі. для оптимізації ланцюга постачань. Сервіси Big Data
Якщо логістика інтегрується в ланцюг постачання якнай стають центром логістичного бізнесу — вони допома
Напрями дигіталізації в інноваційному розвитку Логістики 4.0
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щити рівень сервісу для
клієнтів, робити прогнози, тому
Enterprise Resourse Planning (ERP) – Планування ресурсів підприємства
використовуються для органі
зації, зберігання та аналізу не
Warehouse Management System (WMS) – Система управління складом
структурованої інформації.
Технологія Internet of things
Transport Management System (TMS) – Система управління транспортом
відповідає за збір великих об
сягів інформації, аналітична
Сustomer Relationship Management (CRM) – Управління взаємовідносинами із
система трансформує ці дані в
споживачами (постачальниками)
маршрути та напрями руху. Да
Radio Frequency Identification (RFID) – Система радіочастотної ідентифікації
ний процес дає поштовх до
палет (гофрокоробів і т.д.) за допомогою радіоміток
розвитку технології автоном
них транспортних засобів, та
Рис. 4. Інноваційні технології в логістиці
ких як безпілотні транспортні
Джерело: сформовано на основі джерела: [10, с. 52].
засоби, дрони та інші. Block
chain може вирішити проблеми
стосовно безпеки Internet of things та підвищити цінність концепції інформаційного суспільства й неоеконо
ланцюга постачань. Використовуючи дані технології міки.
комплексно, можна створити безпечний ланцюг поста
чань, а доставку для клієнта зробити прозорою та ефек ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
тивнішою [12, с. 101].
Впровадження ІТ систем на підприємствах сприяє
Відкриті дані (Open Data) можуть дати великий
імпульс у розвитку логістики, оскільки ведення відкри підвищенню їх ефективності та конкурентоспромож
тих реєстрів постачальників послуг за всіма ланками ності. Інформаційні технології та системи є саме тим
логістичного ланцюга допоможе значно знизити ризи інструментом управління, який служить координації і
ки, а відтак і витрати в логістиці фірм. Основні переваги контролю ведення бізнесу в цілому та логістичних про
Crowd рішень доставки є наступними: необмежений цесів зокрема. Щоб інформаційні технології діяли найе
ресурс кур'єрів, дотримання чітких регламентів і пра фективніше, необхідно проводити відповідні зміни всієї
вил, якість і дуже висока швидкість за рахунок відсут системи управління, які повинні поєднувати вдоскона
ності точок консолідації товару. Найбільш прогресив лення організаційної структури підприємства та впро
ними інноваційними технологіями в логістиці сьогодні є вадження процесного підходу до управління. Забезпе
чення раціонального вибору адекватного для конкрет
такі (див. рис. 4) [10, с. 52].
Отже, дигіталізація в логістиці має на меті пришвид ного підприємства програмного продукту для автома
шити всі логістичні процеси, зробити їх більш точними тизації внутрішніх логістичних процесів та ефективне
та безперебійними, а процес переведення даних у циф його використання у процесі управління логістичними
рові, поточне використання нових способів доставки, ав процесами в складних господарських системах дозво
томатизації та роботизації вже сьогодні змінює логістич ляє підприємству забезпечити: оперативне введення,
обробку та формування вихідного інформаційного ма
ний ринок [12, с. 100].
Оскільки належне врахування величини компанії до сиву даних для обліку; забезпечення внутрішнього кон
помагає якісно визначити варіанти та раціонально тролю інформації; зменшення ручної праці; підвищен
підійти до вибору адекватного програмного продукту ня якості та ефективності роботи штатних працівників;
для автоматизації логістичного процесу. Тому вибір вдосконалення процесу організації управління потоко
програмного забезпечення для автоматизації логістич вими процесами, що у сукупності сприяє удосконален
ного внутрішнього процесу, який не відповідає парамет ню системи логістики та менеджменту, підвищенню рен
рам діяльності компанії, спричинить необгрунтовані табельності та економічному зростанню підприємства.
Перспективним напрямом подальших досліджень з
фінансові видатки [13, с. 96—98].
Правильна імплементація інформаційних технологій даної проблематики є оцінка економічної ефективності
в управлінні підприємством гарантує пришвидшення об процесу автоматизації внутрішніх логістичних процесів
робки інформації, зменшення чисельності управлінсь на підприємстві, що має як наукову, так й прикладну
кого персоналу, забезпечення управлінського апарату цінність та розробка оптимальної методики, яка дозво
якісною інформацією, сприяє проведенню своєчасної лить у стислі терміни та з мінімальними витратами за
та якісної діагностики господарської діяльності, при провадити елементи інформаційних технологій внут
швидшує інтенсивність та якість прийняття управлінсь рішніх логістичних процесів на підприємстві.
ких рішень, прискорює як проведення логістичних опе
рації так й доставку кінцевого товару до споживача [14,
Література:
с. 129].
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FORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL RISK MANAGEMENT SYSTEM
У статті визначено властивості, тенденції, закономірності, а також характер структурноцик
лічної динаміки становлення та розвитку систем управління підприємницькими ризиками; сфор
мовано методичний базис систем управління підприємницькими ризиками в процесі зміни тех
нологічних укладів в економіці. Спрогнозовано можливі альтернативи розвитку технології управ
ління підприємницькими ризиками як фактора забезпечення економічної стійкості підприєм
ства. Особливу увагу приділено взаємодії підприємницьких ризиків і системи менеджменту в
корпоративному управлінні. Сформовано систему заходів модернізації механізмів управління
підприємницькими ризиками як фактора забезпечення економічної стійкості підприємства та
базису корпоративного управління в сучасних економічних умовах. Обгрунтовано зміст проце
су розвитку системи управління підприємницькими ризиками в корпоративному управлінні, що
включає визначення принципів, пріоритетів, цільових орієнтирів, які відрізняються новим ме
тодичним підходом до аналізу та синтезу структурних взаємопов'язаних елементів, що дозво
ляє забезпечити комплексність та ефективність регулюючого впливу, що реалізується в кор
поративному управлінні. В контексті підвищення ефективності системи корпоративного управ
ління основним завданням є створення механізму взаємодії між власником та топменеджмен
том, який дозволяє на постійній основі відстежувати ризики, що впливають на економічну
стійкість підприємства та безпосередньо брати участь у процесі прийняття управлінських рішень
щодо ліквідації таких ризиків. В основу механізму взаємодії між власником і топменеджмен
том покладено алгоритми контролю та аудиту. Реалізація механізму дозволить розширити мож
ливості впливу на процеси виявлення, аналізу та оцінки основних видів підприємницьких ри
зиків, що впливають на економічну стійкість підприємства. Вказані принципи доповнюють вже
існуючі підходи до аналізу систем корпоративного управління. Науково обгрунтовано поняття
"управління підприємницькими ризиками", що дозволило уточнити основні напрями вдоско
налення систем корпоративного управління на основі інтеграції в них механізмів управління
підприємницькими ризиками та підвищення ролі власника в процесах взаємодії з топменед
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жерами. Істотним елементом розвитку корпоративного управління в умовах автоматизації еко
номіки є створення механізмів венчурного фінансування інноваційних проектів. Особливе місце
в таких механізмах повинна займати система управління підприємницькими ризиками, яка за
безпечує оцінку інноваційних проектів та відбір найбільш перспективних для реалізації. Роз
роблено основні принципи, відповідно до яких слід визначати функції власника у створенні стра
тегії підприємства, визначенні змісту та елементів структури системи управління і механізмів
узгодження інтересів власників та менеджерів в цій структурі. До складу таких принципів відно
сять: виявлення, аналіз та оцінка ризиків, що впливають на ефективність підприємства, як в
умовах економічної нестабільності, так і в умовах економічного зростання.
The article the properties, tendencies, patterns, as well as the nature of the structuralcyclical
dynamics of the formation and development of business risk management systems are revealed; the
methodological basis of business risk management systems has been formed in the process of
changing technological structures in the economy. Possible alternatives for the development of
technology for managing entrepreneurial risks as a factor in ensuring the economic stability of an
enterprise are predicted. Particular attention is paid to the interaction of entrepreneurial risks and
the management system in corporate governance. A system of measures for the modernization of
mechanisms for managing entrepreneurial risks has been formulated as a factor in ensuring the
economic stability of an enterprise and the basis of corporate governance in modern economic
conditions. The content of the process of development of business risk management systems in
corporate governance has been substantiated, including the definition of principles, priorities,
targets, which is distinguished by a new methodological approach to the analysis and synthesis of
structural interrelated elements, which allows ensuring the complexity and efficiency of control
actions implemented in corporate governance. The following basic principles are highlighted: in the
context of improving the efficiency of corporate governance systems, the key task is to create a
mechanism for interaction between the owner and top management, which allows you to constantly
monitor the risks affecting the economic stability of the enterprise and directly participate in the
process of making management decisions to eliminate such risks; the mechanism of interaction
between the owner and top management is based on control and audit algorithms; the implementation
of the mechanism will expand the possibilities of influencing the processes of identifying, analyzing,
assessing the main types of business risks that affect the economic stability of the enterprise. These
principles complement the already existing approaches to the analysis of corporate governance
systems. The concept of "business risk management" has been scientifically substantiated, which
made it possible to clarify the main directions of improving corporate governance systems based on
the integration of entrepreneurial risk management mechanisms into them and increasing the role
of the owner in the processes of interaction with top managers. An essential element of the
development of corporate governance in the conditions of complete automation of the economy is
the creation of mechanisms for venture financing of innovative projects. At the same time, a special
place in such mechanisms should be occupied by the business risk management system, which
ensures the assessment of innovative projects and the selection of the most promising for
implementation. The key principles have been developed, in accordance with which the owner's
functions should be determined in developing the enterprise strategy, defining the content and
elements of the management system structure and mechanisms for coordinating the interests of
owners and managers in this structure as an integral element of corporate governance. These
principles include: identification, analysis and assessment of risks affecting the efficiency of an
enterprise, both in conditions of economic instability and in conditions of economic growth.
Ключові слова: підприємницькі ризики, система управління, механізм управління ризиками, ризикме
неджмент, економічна стійкість.
Key words: entrepreneurial risks, management system, risk management mechanism, risk management,
economic sustainability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

підприємством визначає базову задачу власника та топ
Підприємницькі ризики в значній мірі впливають на менеджерів у сучасній ринковій економіці. Система
розвиток соціально економічних відносин. Удосконален управління підприємницькими ризиками має особливе
ня обліку та мінімізації цих ризиків у системі управління значення, бо дозволяє оцінювати стійкість підприємства.
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Головним завданням у формуванні системи управ
ління підприємницькими ризиками в рамках вдоскона
лення механізмів корпоративного управління є створен
ня методичного комплексу, що дозволяє власнику оці
нювати та впливати на процеси виявлення основних
видів ризиків, управління ними та їх попередження.
У сучасних економічних умовах зростає необхід
ність підприємцям та власникам приділяти особливу
увагу аналізу процесів, що відбуваються в системі
управління, оскільки саме якість та ефективність цих
бізнес процесів забезпечує стабільність та прибутко
вість підприємства. У більшості випадків саме коливан
ня чистого прибутку є ключовим індикатором резуль
тативності функціонування системи управління
підприємницькими ризиками, а особливо, у корпора
тивному управлінні.
Однак у сучасній практиці управління підприємством
відсутня єдина структура механізмів взаємодії між влас
ником та системою управління підприємством, яка за
безпечує можливість оцінювати ступінь впливу основ
них видів ризиків на процес формування прибутку в ос
новних бізнес процесах та брати участь у прийнятті
управлінських рішень щодо їх попередження. Необхід
ність обгрунтування такої структури механізмів взає
модії підприємця з системою управління підприємством
і визначає актуальність обраної теми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізуючи ступінь розробленості проблеми слід
зазначити, що значний внесок у розвиток теорії управ
ління ризиками внесли роботи таких авторів: І.Т. Бала
банова, В.В. Вертель, В.В. Вітлінського, О.О. Карась,
О.М. Крайнік, Т.Л. Мостенської, О.В. Пьянкова, Н.С. Ско
пенко, А.О. Старостіна.
Методичні підходи до дослідження систем корпо
ративного управління, відображені в роботах таких
вітчизняних і зарубіжних авторів: А.М. Дуброва,
О.В. Кришкіна, Дж. Джонсон, Дж. Нейман, К. Шоулз,
Р. Уиттингтон.
Ряд вітчизняних авторів досліджували загрози та
ризики, які супроводжують діяльність сучасних під
приємств і методи забезпечення економічної стійкості.
А саме: В.М. Гранатурова, І.Ю. Івченко, В.А. Кравчен
ко.
Аналіз праць вказаних авторів дозволяє відзначи
ти, що попри глибоке осмислення проблеми та значний
обсяг досліджень, взаємодія власника і топ менеджерів
у системах корпоративного управління та ризик менед
жменту залишається мало вивченою. Це обумовлює
значущість обраної теми, визначення її мети та завдань
щодо розробки напрямів вдосконалення системи управ
ління підприємницькими ризиками.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в теоретичній і практичній оцінці
ролі підприємця та розробці структури системи управ
ління підприємницькими ризиками, реалізація якої спря
мована на забезпечення економічного зростання суб'єк
та підприємництва; у розширенні теоретичних уявлень
та обгрунтуванні практичних рекомендацій щодо роз
витку взаємодії власників і топ менеджерів у системі

управління ризиками, використання яких сприяє
стійкості підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних економічних умовах більшість великих
компаній та фірм функціонують у формі корпорацій. За
таких умов підприємство знаходиться в колективній
власності інвесторів капіталу.
Цей факт потребує більше уваги приділяти аналізу
економічних чинників, що впливають на формування та
розвиток механізму взаємодії власників з топ менедже
рами в системі корпоративного управління.
Така підвищена увага пояснюється тим, що корпо
рації є основою сучасної ринкової економіки. А також
тим, що значне поширення систем корпоративного
управління, в основі яких лежить приватна форма влас
ності, породжує численні види ризиків, що виникають,
а прогнозування та усунення їх є актуальною пробле
мою як у науковому аналізі, так і в практичній діяль
ності.
Ризики є невід'ємними факторами, які супроводжу
ють будь який вид людської діяльності і саме існування
людини. Деякі нові види ризиків виникають незалежно
від логіки управлінської або господарської взаємодії, а
деякі формуються в рамках процесу реалізації життє
вого циклу підприємства. Зазвичай, формуванням
єдиної комплексної системи управління підприємниць
кими ризиками, неможливо охопити всі види госпо
дарської діяльності.
Ризик можна трактувати як можливість вибору, а не
зумовленість. Таким чином, ризик — це варіативна ве
личина, яка визначає можливість реалізації декількох
альтернатив.
На сьогодні в управлінській науці не існує єдиного
визначення поняття "ризик" [1; 2; 4]. Серед найчастіше
використовуваних визначень, ризик трактують як:
— вірогідну можливість отримання сприятливих або
несприятливих результатів майбутніх подій індивіда;
— потенційну майбутню подію, реалізація якої може
призвести до певних втрат;
— загрозу того, що певна подія або дія вплине не
гативним чином на потенційні можливості підприємства
у досягненні поставленої мети;
— невизначеність, пов'язану з прийняттям рішень,
реалізація яких відбудеться через певний час;
— невизначеність щодо виникнення втрат;
— стан невизначеності в економічних відносинах,
який припускає одержання як позитивного, так і нега
тивного результату діяльності підприємства;
— невизначеність, мінливість доходів, отримуваних
на вкладений капітал;
— невизначеність, пов'язану з ймовірністю виник
нення в ході реалізації проєкту несприятливих ситуацій
та наслідків.
Аналіз цих визначень ризику дозволяє виділити
основні його функції та характеристики, що наведені на
рисунку 1. А саме:
— Ймовірність та наслідки. Очевидно, що деякі ви
значення, в трактуванні поняття "ризик" зводяться до
характеристики факторів ризику, оцінюючи ймовірність
настання ризикової події, а інші визначення, підходять
до характеристики ризику більш комплексно, з ураху
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Рис. 1. Основні функції та характеристики ризику

ванням як ймовірності прояву ризику, так і наслідків на
стання ризикової події.
— Небезпеки та загрози. При визначенні цього по
няття, деякі експерти ставлять знак рівності між ризи
ком та загрозою. Уточнимо, що загроза — це подія з
низькою ймовірністю реалізації, але з високим рівнем
негативних наслідків та складністю прогнозування ймо
вірності настання. Ризик — оцінка ймовірності очікува
ної події в умовах нестійкої, схильної до частих змін
кон'юнктури.
— Порівняння лише негативних результатів. Дехто
розглядає ризик як можливість реалізації лише негатив
них подій, тоді як інші приймають до уваги всі ознаки,
що характеризують настання ризикової події, а саме,
як загрози, так і можливості.
— Ризик пов'язаний з прибутковістю та втратами. В
цьому випадку ризик трактується як ймовірність досяг
нення очікуваного результату від конкретної діяльності,
що визначається впливом випадкових факторів, які суп
роводжують її на всіх етапах розвитку, незалежно від
напряму застосування.
На основі усього вищевикладеного можна сформу
лювати визначення поняття "ризик власника" — ймо
вірнісна категорія, реалізація якої може перешкодити
досягненню певних результатів діяльності підприємства,
що задовольняють інтересам власника, з певним стра
тегічним баченням розвитку підприємства.
Під ймовірністю виникнення ризику власника ро
зуміють можливість того, що ризик матеріалізується,
може бути оцінений або визначений шляхом вимірю
вання, на основі аналізу власниками і топ менедже
рами природи ризику та систематизації всієї наявної
інформації, що впливає на ефективність такої оцін
ки.
Вплив ризику є наслідком втілення його результатів.
Оцінка впливу ризику, як і сам ризик носить ймовірніс
ний характер та залежить від форми прояву ризику, а
саме:
— якщо ризик являє собою наслідок реалізації за
гроз, результат його прояву буде негативним;
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— якщо ризик являє собою результат використан
ня можливостей, наслідок його втілення буде позитив
ним.
Ймовірність виникнення ризику і його вплив на ре
зультати діяльності підприємства сприяють встановлен
ню величини ризику.
Доцільно розмежувати поняття "ризик власника" та
"підприємницький ризик".
Підприємницький ризик — це вірогідна катего
рія, що характеризує реалізацію майбутніх наслідків по
точних рішень, прийнятих індивідом в процесі здійсне
ної ним діяльності, спрямованої на одержання прибут
ку. Отже, сутність управління підприємницькими ризи
ками зводиться до вибору, що здійснюється особою,
яка приймає рішення, в основі якого лежить оцінка ре
зультатів та можливостей, що випливають з процесу ре
алізації індивідом рішень, які можуть відрізнятися від
очікувань. В управлінській науці виділяють п'ять видів
підприємницьких ризиків [1]:
— економічний ризик;
— соціальний ризик;
— ризик розвитку кар'єри;
— психологічний ризик;
— ризик стабільності функціонування підприєм
ства.
Слід також зазначити, що крім основного понят
тя "ризик", використовуються інші, що характеризують
основні види ризиків:
— невід'ємний ризик — це ризик, який природ
ним чином пов'язаний з будь яким видом господарської
діяльності і визначається як небезпека, ймовірність
здійснення якої можливо визначити тільки в рамках ство
рення та реалізації системи внутрішнього контролю;
— залишковий ризик — це ризик, який зберігає свій
вплив на процеси діяльності підприємства навіть після
реалізації заходів внутрішнього контролю.
Комплекс заходів з управління невід'ємним ризиком
повинен передбачати можливість його обмеження на
певному рівні в рамках систем корпоративного управ
ління підприємством. Механізм управління залишковим
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ризиком повинен зводитися до системи заходів з під
тримки його на прийнятному для підприємства рівні.
Слід зазначити, що існує взаємозв'язок завдань сис
теми управління підприємницькими ризиками із завдан
нями, що відносяться до компетенції стратегічного управ
ління. Саме власник у рамках корпоративного управлін
ня визначає основи стратегії підприємства.
Так, між системою управління підприємницькими
ризиками та стратегією розвитку підприємства повинен
бути реалізований прямий взаємозв'язок, що визначає
необхідність інтеграції аналізу максимально можливо
го спектру ризиків та стратегічного бачення власником
шляхів розвитку підприємства.
Отже, процес розробки та впровадження системи
управління підприємницькими ризиками в структуру
корпоративного управління, в сучасних умовах є доц
ільним і необхідним фактором розвитку управління
фірми як ключового елемента зниження невизначеності
та прогнозування потенційних загроз реалізації страте
гічних і тактичних цілей [7].
До складу таких стратегій підприємства відносять:
— створення та розвиток власної системи правил і
процедур, покликаних забезпечити запобігання або
мінімізацію ризиків;
— створення відповідної функціональної структу
ри системи управління підприємницькими ризиками на
основі механізму взаємодії власників і топ менеджерів
підприємства з метою сприяння процесам виявлення,
аналізу, оцінки, управління та моніторингу ризиків.
Отже, управління підприємницькими ризиками — це
безперервний, структурований процес взаємодії влас
ника з системою корпоративного управління, результа
том якого є комплексний механізм виявлення, аналізу,
оцінки і попередження ризиків, а також пов'язаних з
ними можливостей і загроз, що впливають на реаліза
цію стратегічного бачення власника щодо розвитку
підприємства. Доцільно зазначити, що для підприємств,
створених у формі корпорацій, власника у визначенні
слід розглядати як "колективного власника".
Економічна стійкість підприємства безпосередньо
залежить від якості системи управління підприємниць
кими ризиками в структурі корпоративного управлін
ня.
У контексті вище викладеного, доцільно сформулю
вати визначення поняття "система управління підприє
мницькими ризиками" — це набір методів і механізмів
виявлення, аналізу, оцінки та попередження потенцій
них подій, пов'язаних з процесами взаємодії власників
та системи управління підприємства, які прямо або опо
середковано впливають на ефективність функціонуван
ня моделі корпоративного управління.
Структура системи управління підприємницькими
ризиками, характеризується такими важливими елемен
тами:
— процеси виявлення, аналізу, оцінки та поперед
ження ризиків, що проводяться постійно в рамках всьо
го підприємства і поширюються на всі види його діяль
ності;
— процеси створення комплексу заходів та ме
ханізмів управління підприємницькими ризиками, які
впливають на реалізацію бачення власників щодо роз
витку підприємства;

— механізми перевірки надійності та достовірності
очікуваних результатів, що забезпечують зворотний
зв'язок, тобто замкнутість управлінського циклу.
Формування і розвиток системи управління підприє
мницькими ризиками в системах корпоративного управ
ління полягає в проектуванні та модернізації структур і
механізмів, що здійснюють процеси прийняття рішень,
стосуються повсякденної життєдіяльності підприємства,
вибору нових напрямів реалізації інвестиційних проектів
та підтримки ефективності існуючих. Основним елемен
том даної системи є постійний аналіз факторів, які впли
вають на бізнес процеси підприємства.
В умовах економічної нестабільності стає очевид
ним той факт, що головним завданням формування
будь якої системи корпоративного управління, незалеж
но від сфери діяльності підприємства, є створення та
розвиток методів і механізмів моніторингу, зниження
рівня ризиків зовнішнього та внутрішнього середови
ща. Ефективність системи управління ризиками дося
гається за рахунок формування комплексу заходів і
механізмів виявлення, аналізу, оцінки і управління, які
здатні оперативно і гнучко реагувати на зміни у видах і
формах прояву основних груп ризиків.
Загалом поняття "управління підприємницькими ри
зиками" можна визначити, як процес створення в кор
поративному управлінні системи ідентифікації, аналізу
і реагування на ризики, пов'язані з процесами взаємодії
власника з підприємством і надають можливість впли
вати на нього певним чином. Слід також зазначити, що
рівень витрат на впровадження і розвиток системи
управління підприємницькими ризиками залежить від
спільного вибору власниками і топ менеджерами струк
тури, методів та механізмів функціонування систем кор
поративного управління в умовах невизначеності рин
кової економіки. Основною метою формування і роз
витку системи управління підприємницькими ризиками
є оптимізація схильності підприємства до ризику з ме
тою запобігання втрат, усунення загроз та використан
ня можливостей, що виникають внаслідок реалізації
ризикових подій [5].
Створення та розвиток систем управління ризика
ми в цілому і підприємницькими ризиками зокрема є
основною умовою вдосконалення систем корпоратив
ного управління.
Більшість відомих прикладів неефективності систем
управління ризиками в цілому та підприємницькими ри
зиками зокрема, головним чином обумовлені істотни
ми прорахунками в процесі їх формування, а не лише
недоліками, пов'язаними з недооцінкою ступеня впли
ву ризиків. Виникненню надзвичайних ситуацій сприя
ли упущення в системах корпоративного управління,
коли власники недооцінювали ризики, які виникали у
підприємств.
Аналіз основних характеристик систем корпоратив
ного управління дозволяє виявити притаманні їм сильні
та слабкі сторони [3], а також обгрунтувати необхідність:
— аналізу проблем формування та розвитку систем
управління ризиками як складової корпоративного уп
равління;
— визначення ролі та місця власників в процесах
управління ризиками в структурі корпоративного управ
ління;
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— формування механізму взаємодії власників з топ
менеджерами в забезпеченні економічної стійкості
підприємства, що має особливо актуальне значення в
умовах економічної нестабільності та кризи, що насу
вається.
У сучасних умовах основним завданням системи
управління ризиками загалом та управління підприєм
ницькими ризиками зокрема, в рамках корпоративного
управління, є не усунення ризику, як основної рушійної
сили розвитку бізнесу, а гарантія того, що ризики досл
іджувані, зрозумілі, керовані і, при необхідності, можуть
бути подолані.
Для підвищення ефективності впровадження сис
теми управління підприємницькими ризиками необхі
дно використовувати загальносистемний підхід, тоб
то розглядати цю систему як основу всього механізму
корпоративного управління підприємства в цілому, а
не кожного підрозділу окремо. Тільки при виконанні
такої умови можливе досягнення мети щодо інтеграції
власників у процес прийняття управлінських рішень при
створенні, а також здійсненні контролю діяльності за
результативністю системи управління підприємницьки
ми ризиками.
Однією з основних проблем розвитку систем
управління підприємницькими ризиками є складність
у вибудовуванні та координації інтересів власників та
топ менеджерів. Процес володіння передбачає по
єднання контролю рівня витрат та доходів підприєм
ства. Це означає, що місце власників у процесі взає
модії з системою управління підприємством є визна
чальним. Процес взаємодії між власниками та топ ме
неджерами здійснюється шляхом формування та роз
витку структур корпоративного механізму управління
невизначеністю. Під терміном "управління невизначе
ністю" розуміють управління підприємницькими ризи
ками та потенційними можливостями розвитку підприє
мства.
У сучасних умовах життєво важливим елементом
ефективності підприємства є вплив власників на сис
тему управління невизначеністю — наприклад, за до
помогою визначення потенційних можливостей розвит
ку підприємства та пов'язаних з ними стратегічних ри
зиків. Без участі власника процеси управління невиз
наченістю будуть зосереджені на оперативних резуль
татах [6].
У зв'язку з цим можемо виділити чотири основні
проблеми практики використання активних форм участі
власників у системі управління невизначеністю:
— наявність різних точок зору власників і топ
менеджерів на бізнес процеси, та як цей недолік
можна усунути за умов збереження ефективності
контролю;
— власник не повинен приймати обов'язки по реа
лізації управлінських рішень, але він повинен контро
лювати їх хід та якість. Попри наявність істотних від
мінностей в інтересах власників та топ менеджерів, за
першими зберігаються контролюючі функції в процесі
розробки та реалізації управлінських рішень;
— дотримання балансу в розподілі оперативних і
стратегічних процесів у рамках розмежування обо
в'язків в структурі корпоративного управління. Твер
дження, що стратегічна точка зору власників підприє
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мства повинна стати керуванням до дії для топ менед
жерів не означає, які вони повинні приділяти менше
уваги рішенням оперативних питань, що виникають у
процесі діяльності підприємств, бо саме ефективне
управління операційною діяльністю в більшості ви
падків може мати вирішальне значення не лише для
ефективності підприємства, але навіть для його ви
живання;
— власник несе відповідальність за майно та витра
ти підприємства, повинен підтримувати стан балансу між
ними. У цьому полягає унікальна особливість статусу
власників підприємства, що поєднує декілька функцій,
а саме: володіння, отримання доходів та чистого при
бутку підприємства. Ця особливість ролі власника є дже
релом багатьох непорозумінь та дає підстави для виник
нення конфліктів.
Вибір пріоритетів у процесі формування та прийнят
тя управлінських рішень в операційній діяльності мало
залежить від суб'єктивних намірів власників і топ менед
жерів, при цьому визначальну роль тут відіграють їх
фактичні інтереси.
Результат аналізу проблем співвідношення інтересів
власників та топ менеджерів в системі управління ризи
ками підприємства висвітлюють такі позиції:
по перше, з точки зору залучення власника в роз
робку моделі управління та подальшу діяльність
підприємства;
по друге, з точки зору впливу власників на функ
ціонування підприємства;
по третє, як реалізація ними різних ролей в системі
управління на різних стадіях життєвого циклу призво
дить до формування переваг і недоліків, з урахуванням
відмінностей кожної стадії життєвого циклу підприєм
ства.
Контроль з боку власників передбачає виявлення,
аналіз та оцінку основних показників діяльності підприє
мства, що відображають ступінь досягнення мети і зав
дань щодо розвитку підприємства, сформульованих у
стратегічному баченні, а також коригування стратегіч
них, тактичних та операційних завдань.
Зміни соціально економічних відносин впливають
на необхідність масового впровадження інформацій
них технологій в структури систем управління під
приємницькими ризиками. В таких умовах, управління
підприємницькими ризиками — це комплекс скоорди
нованих дій, що вживаються колективним власником
у системі корпоративного управління по формуванню
структур, методів та механізмів, виявленню, аналізу,
оцінці і управлінню технологічними ризиками, що ви
никають у процесі взаємодії підприємства з інформа
ційним середовищем. Цей комплекс є невід'ємною
складовою процесу розробки та прийняття управлінсь
ких рішень. Він формується як цілісний, систематич
ний і гнучкий набір циклічних процесів, який є макси
мально прозорим та зрозумілим. Цей набір процесів
забезпечує ефективність системи корпоративного
управління в контексті зміцнення стійкості розвитку
підприємства [8].
Управління ризиками загалом та підприємницькими
ризиками зокрема є основним елементом, що визначає
рівень економічної стійкості підприємства, а розвиток
методів і механізмів виявлення, аналізу та оцінки під
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приємницьких ризиків — основою для формування на
прямків його стратегічного розвитку.
Таким чином, ефективність системи управління
підприємницькими ризиками впливає на досягнення еко
номічної стійкості підприємства.
Економічна стійкість підприємства може бути ви
значена як стан підприємства, за якого досягається си
нергетичний ефект від взаємодії всіх складових систе
ми управління підприємством.
Для того щоб забезпечити ефективність системи
управління підприємницькими ризиками, повинна бути
створена культура ризикової поведінки, а саме філосо
фія управління підприємницькими ризиками конкретно
го підприємства, а також усвідомлена неоднозначність
наслідків реалізації ризиків на всіх рівнях його діяль
ності.

ВИСНОВКИ
Необхідність формування та розвитку системи
управління підприємницькими ризиками визначається
наявністю загроз або можливостей, обумовлених впли
вом на наявність факторів зовнішнього і внутрішнього
середовища, обумовлених характером взаємодії влас
ників та топ менеджерів в системі корпоративного
управління. Існування такого впливу потребує створен
ня та реалізації певних механізмів контролю, що доз
волять запобігти або обмежити наслідки реалізації цьо
го впливу в конкретні ризикові події.
Встановлено, що одним із основних факторів роз
витку теорії підприємницьких ризиків у сучасних умо
вах є зміна економічної системи, заснована на масово
му впровадженні інформаційних технологій. Такі інно
вації, з одного боку, є інструментом розширення мож
ливостей господарюючих суб'єктів, а з іншого — фор
мують перелік нових видів ризиків, які будуть визнача
ти логіку функціонування систем управління підприєм
ствами в нових умовах.
Сформульовано визначення поняття "ризик влас
ника", враховуючи наявність "колективного власника",
характерного для підприємств, створених у формі кор
порацій. Визначено поняття "підприємницький ризик",
що відображає його відмінність від ризиків власника.
Управління підприємницькими ризиками визначено
як безперервний, структурований процес взаємодії
"колективного власника" з системою корпоративного
управління, результатом якого є комплексний механізм
виявлення, аналізу, оцінки та попередження ризиків, а
також пов'язаних з ними можливостей і загроз, що впли
вають на реалізацію стратегічного бачення власниками
мети розвитку підприємства.
Система управління підприємницькими ризиками
трактується як набір методів і механізмів виявлення,
аналізу, оцінки та прогнозування потенційних подій,
пов'язаних з процесами взаємодії власників і системи
управління підприємством, які прямо або опосередко
вано впливають на ефективність функціонування моделі
корпоративного управління.
Визначено поняття економічної стійкості підприєм
ства та обгрунтовано, як ефективність системи управ
ління підприємницькими ризиками впливає на досягнен
ня економічної стійкості підприємства.
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RECOMMENDATIONS FOR SELECTING THE OPTIMAL FEEDSTOCK FOR BIOGAS
PRODUCTION ON THE BASIS OF EXPERIMENTAL DATA ON THE ENERGY VALUE OF WASTE

Серед сучасних підходів до утилізації органічних та рослинних відходів виділяють біоконвер
сію. Це екологічно безпечний напрям переробки біовідходів з метою отримання екологічно чи
стого біогазу. Вирішення проблеми утилізації відходів шляхом розробки сучасної технології
біоконверсії сприятиме поліпшенню екологічного стану довкілля. Основними напрямами до
слідження є визначення сировини, яку необхідно використовувати у подальшому для вироб
ництва біогазу; теоретичне обгрунтування та експериментальний підхід до вибору відходів, які
можуть використовуватися для отримання біогазу; статистична обробка експериментальних
даних та визначення залежності виходу біогазу від ступеня підготовки сировини. Основними
задачами цього дослідження є: визначення ефективності отримання біогазу на основі різних
відходів сільського господарства; визначення чинників, що впливають на якість процесу мета
нового зброджування (кінетику і швидкість виходу біогазу) за отриманими результатами.
The problem of efficient waste recycling and disposal nowadays is one of the most acute in the
world. Attention to the issues of rational waste management in Ukraine by both the authorities and
the scientific community has significantly increased in recent years. The solution to the problem is
possible through the implementation of effective measures for fast, safe waste processing and
obtaining a positive economic and environmental effect from the disposal and reuse of feedstock.
The aim of the article is to determine the optimal feedstock for biogas production based on the analysis
____________________________
* Стаття включає результати досліджень відповідно до НДДКР "Розробка новітньої концепції використання відходів сільського
господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств" Вінницького національного аграрного університе
ту (номер державної реєстрації 0119U100786 від 19.02.2019 р.).
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of available theoretical data, as well as our own experimental data, taking into account the energy
value of waste. Among the most commonly used methods of waste disposal in modern conditions are
incineration and disposal. Since combustion is a rather expensive and dangerous process for the
environment, the use of biomass to generate heat and electricity is quite promising today. At present,
Ukraine produces about 1.6 billion tons of all types of waste annually. In many cases, the amount of
waste generated exceeds the volume of output. Among modern approaches to the disposal of organic
and plant waste, bioconversion is distinguished. This is an environmentally friendly direction for
processing biowaste in order to obtain environmentally friendly biogas. Solving the problem of waste
disposal through the development of modern bioconversion technology will improve the ecological
state of the environment. The main areas of research are the definition of raw materials that must be
used in the future for biogas production; theoretical justification and experimental approach to the
selection of waste that can be used for biogas production; statistical processing of experimental
data and determination of the dependence of the biogas yield on the degree of raw material
preparation. The main objectives of this study are: determination of the efficiency of biogas
production based on various agricultural waste; determination of factors affecting the quality of the
methane digestion process (kinetics and rate of biogas yield) with the obtained results.

Ключові слова: сировина, біовідходи, біогазовий реактор, технологічні прилади та обладнання.
Key words: feedstock, biowaste, biogas reactor, technological devices and equipment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема ефективної переробки і утилізації відходів
є однією з найгостріших у світі. Увага до питань раціональ
ного поводження з відходами в Україні з боку як органів
влади, так і наукових кіл в останні роки значно посили
лась. Вирішення проблеми можливе завдяки впроваджен
ню ефективних заходів швидкої, безпечної переробки
відходів і отриманню позитивного економічного й еколо
гічного ефекту від утилізації та багаторазового викорис
тання сировини. Серед найчастіше вживаних методів ути
лізації відходів у сучасних умовах застосовують спалюван
ня і захоронення. Оскільки спалювання є достатньо доро
гим і небезпечним для навколишнього середовища про
цесом, то досить перспективним на сьогодні є використан
ня біомаси для генерації теплової та електроенергії. Згідно
із Законом України "Про альтернативні види палива" біо
маса — це "біологічно відновлювальна речовина органіч
ного походження, що зазнає біологічного розкладу (відхо
ди сільського господарства (рослинництва і тваринницт
ва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з
ним галузей промисловості, а також органічна частина про
мислових та побутових відходів" [4].
Водночас накопичення відходів збільшується з кож
ним днем із зростанням населення та споживання, що
безпосередньо має негативний вплив на навколишнє
середовище та економіку. Органічні відходи сільсько
го господарства становлять значну загрозу навколиш
ньому середовищу та населенню [16]. Таким чином, уп
равління органічними відходами є дуже важливим з ог
ляду на зростаючий попит на енергію та погіршення еко
логічної ситуації [19].
Загальноєвропейські та світові тенденції поводжен
ня з відходами свідчать про зростання їх енергетично
го використання, що дає змогу отримати біопалива для
заміни традиційних енергоресурсів. Отримання біогазу
з сільськогосподарських відходів дає можливість част
ково вирішити низку проблем, що стоять перед АПК

країни: економічну — збільшення конкурентоздатності
аграрної продукції завдяки зменшенню витрат на енер
гоносії при її виробництві; енергетичну — власне вироб
ництво палива, забезпечення енергетичної незалежності
аграрних підприємств; агрохімічну — отримання еколо
гічно чистих добрив; екологічну — утилізація органіч
них відходів, які завдають шкоди навколишньому сере
довищу; фінансову — зниження витрат на утилізацію
органічних відходів і придбання традиційних енерго
носіїв, соціальну — створення нових робочих місць [14].
Використання біогазу для виробництва енергії ви
тісняє використання викопного палива і, таким чином,
сприяє скороченню викидів парникових газів та інших
забруднювачів [6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вирішенню проблем виробництва біогазу, отрима
ного з відходів сільського господарства, з метою енер
гозабезпечення присвячено праці як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених. Зокрема, дослідженням щодо ви
бору сировини та особливостей виробництва біогазу
присвячені праці таких науковців: Скляр О.Г., Скляр Р.В.
[12], Калетнік Г.М. [18], Гончарук І.В. [20, 21], Ємчик Т.В.
[22], Ходаківська О.В. [22], Гармаш С.Н. [1], Гаценко К.В.
[2], Г.Г. Гелетуха, Гаценко К.В. [2], Волошин М.Д., Хаж
мурадов М.А. [15], Козловець О.А. [7], Кириленко І.В.
[6] та ін. Проте залишається не визначеними рекомен
дації з вибору оптимальної сировини для виробництва
біогазу на основі експериментальних даних, які врахо
вують енергетичну цінність відходів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення оптимальної сировини
для виробництва біогазу на основі аналізу наявних тео
ретичних даних, а також власних експериментальних
даних, що враховують енергетичну цінність відходів.
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Таблиця 1. Економічно доцільний потенціал виробництва біогазу в Україні, 2018 р.

Типи
підприємства

Тваринницькі
ферми
Свиноферми
Птахоферми
Пивоварні
Цукрові заводи
Спиртзаводи
Переробка
молока/виробництво сиру
Енергетичні
плантації
Разом

Послід

10-12

5079

20,5

Частка
економічно
Потенціал
доцільного
виробництва
потенціалу
біогазу, млн
на БГУ
куб. м/год
з міні ТЕЦ від
0,1 МВт
385,8
97%

Послід
Послід
Післяспиртова
барда
Меляса
Післяспиртова
барда
Молочна
сироватка

7-10
25-30
20-25

5634
785
51

4,7
2,9
1,4

160,3
377,7
121,8

30%
68%
10%

10-12
6-8

60
58

6,5
4,5

975,5
116,8

46%
13%

6-7

300

0,9-25

90

12%

20-25

Вирощування на 40 %
площі орних земель
11667

7405,5

-

9633,4

54%

Основний вид
відходів

Силос
кукурудзи

Вміст сухої
речовини, %

Кількість
компаній,
од.

Усього
відходів,
млн т/р

Джерело: сформовано за даними опрацьованої літератури [8].

Таблиця 2. Динаміка кількості біогазових установок і обсягу електроенергії,
що виробляється в Україні за період 2015—2019 рр.

Роки

2015
2016
2017
2018
2019

Кількість біогазових установок,
од.
Біогаз із
Біогаз із
відходів та
полігонів Всього
сировини
ТПВ
АПК
5
7
12
6
7
13
9
12
13
13
20
33
20
25
45

Потужність біогазових
установок, МВт
Біогаз із
Біогаз із
відходів та
полігоні Всього
сировини
в ТПВ
АПК
11
7
18
14
7
21
14
7
21
28
18
46
47
23
70

Джерело: сформовано за даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України [3].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині в Україні щорічно виробляється близько
1,6 млрд т усіх видів відходів. У багатьох випадках об
сяги відходів, що утворюються, перевищують обсяги ви
робленої продукції. Так, наприклад, тваринницькі ком
плекси і птахофабрики можна розглядати передусім
чергу як виробників відходів, оскільки обсяги гною і по
сліду в сотні і тисячі разів перевищують обсяги основ
ної продукції. Кількість відходів агропромислового
комплексу України сьогодні досягає 290 млн т на рік
(108 млн т сухої речовини), причому більша частина цих
відходів не утилізується. Це призводить до проблем окис
лення грунтів, відчуження сільськогосподарських земель
(під зберігання гною), забруднення грунтових вод і ви
кидів в атмосферу метану та інших парникових газів [12].
Виробництво біогазу із сільськогосподарської біо
маси має велике екологічне значення і стає все більш
важливим як джерело доходу для фермерів. При цьому
виробляється поновлювана енергія. Близько двох тре
тин відновлюваної енергії в Європейському Союзі над
ходить з біомаси, включаючи відходи.
Проаналізуємо економічний потенціал виробницт
ва біогазу в Україні (табл. 1).
Біогаз є конкурентоспроможним із природним га
зом через низьку вартість органічної біомаси (побутові
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відходи, сільськогосподарські відходи або харчова про
мисловість). Зазначимо, що на рішення інвестора щодо
вибору біогазових установок впливають такі фактори:
вид та характеристики сировини, наявні обсяги та логі
стика.
Аграрні підприємства мають різні варіанти залу
чення інвестиційних коштів на будівництво біогазової
установки: власні кошти, лізинг або кредитування за
рахунок європейського пільгового кредитування.
Важливою є активізація діяльності у сфері біогазо
вого виробництва, популяризація біогазу та подаль
ше стимулювання розвитку галузі завдяки державній
підтримці [13].
Наступним нашим кроком буде аналіз ринку біога
зу в Україні та за кордоном з метою виявлення проблем
і подальших перспектив розвитку.
Відтак обсяги інвестицій у біогазові станції в Україні
за період 2012—2019 рр. становлять близько 112 млн
євро. При цьому станом на 01.10.2019 р., 47 МВт (67 %)
електроенергії виробляється біогазовими електростан
ціями, що працюють на відходах аграрних підприємств,
а 23 МВт — із біогазу з полігонів ТПВ (табл. 2).
Порівняння статистичних даних по Україні (табл. 2)
з даними по Німеччині (табл. 3) показало суттєву
відсталість вітчизняного ринку біогазу від європейсько
го лідера.
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Таблиця 3. Динаміка кількості біогазових установок і обсягу електроенергії,
що виробляється на його основі у Німеччині
за період 2004—2019 рр.
Кількість
біогазових
установок,
од.
2050
2680
3500
3711
3891
5205
6311
7838
8292
8649
8746
9014
9209
9331
9444
9523

Роки
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Обсяг електроенергії,
що виробляється на
основі біогазу, МВт
390
650
1100
1271
1377
1893
2291
3097
3352
3637
3906
4018
4237
4550
4953
5228

Джерело: сформовано за даними опрацьованої літератури [9; 17].

Зазначимо, що розвиток ринку біогазу в Україні,
відбувається в основному через сприяння великих ком
паній. Відповідно у країнах Європи понад 50% фер
мерських господарств мають біогазові установки різної
потужності за сприяння державним програм підтримки.
Для прикладу у Німеччині кількість діючих на базі фер
мерських господарств біогазових установок складає
більше 9500, у цю кількість входять установки малої по
тужності. Якщо досліджувати кількість великих біоме
танових заводів, то їх кількість становить 194.
Варто зазначити, що Україна має значний потенціал
щодо виробництва біогазу з відходів аграрних під
приємств, враховуючи, що у нашій країні нявні високі

темпи розвитку агропромислового комплексу, який у
свою чергу є основним постачальником біоенергетич
ної сировини.
Нині ситуація на вітчизняному ринку біогазу нага
дує 2000 і роки у Німеччині (табл. 3), саме в той період
відбувалося активне будівництво біогазових установок
і вироблення біогазової енергії для потреб господарств.
Виходячи з теми дослідження, варто дослідити си
ровину, яка може використовуватися для виробництва
біогазу. Проведений аналіз літературних джерел пока
зав, що сировину можна класифікувати по різному. Ми
пропонуємо розділити її на 2 категорії, а саме: "основ
ну" і "додаткову". Водночас варто зазначити, що отри
1300
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Рис. 1. Вихід біогазу з 1 тони сировини, м3
Джерело: сформовано за даними опрацьованої літератури [10].
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1 фаза: бактерії переробляють високомолекулярні (білкові, жирові, вуглеводні,
целюлозні) ферменти на низькомолекулярні (моносахариди, амінокислоти, жирні
кислоти, вода)
2 фаза: переробка сировини за допомогою бактерій (перетворення амінокислот в
органічні, вуглекислий газ, сірководень і аміак)
3 фаза: сполуки перетворюють кислі бактерії в ацетон, вуглекислий газ та водень

4 фаза: виробництво метану, вуглекислого газу та домішок інших газів у лужному
середовищі

Рис. 2. Фази виробництва біогазу
Джерело: сформовано за даними опрацьованої літератури [15].

Таблиця 4. Результати отримання біогазу
з органічних відходів
Найменування відходів
Гній ВРХ
Свинячий гній
Солома пшениці
Соняшникове лушпиння

Вихід біогазу
на 1 кг сухої
речовини,
дм 3/кг
250
400
350
300

Вміст
метану,
%
50
75
60
60

Джерело: [1].

мувати біогаз можна практично з будь яких органічних
речовин.
Додаткова сировина використовується як додатко
вий субстрат до основної сировини тваринного поход
ження задля стабілізації процесів ферментації та пере
важно для підвищення економічної ефективності біога
зових комплексів. Зазначимо, що використання додат
кових видів сировини як моно субстратів неефективне
ні з технологічної, ні з економічної точок зору.
До основних видів сировини належать такі категорії
органічних продуктів (відходів):
— відходи тваринництва;
— відходи підприємств харчової промисловості;
— органічна фракція муніципальних побутових
відходів;
— органічний осад з водоочисних споруд;
— органічна фракція з полігонів ТПВ.
Відходи тваринництва — це відходи великих ферм
ВРХ, свинокомплексів та птахоферм. Основні види
відходів тваринництва:
— коров'ячий гній;
— свинячий гній;
— курячий послід птахокомплексів м'ясного напря
му;
— курячий послід птахокомплексів яєчного напря
му.
Підприємства харчової промисловості:
— цукрові заводи;
— спиртові заводи;
— м'ясокомбінати;
— пивзаводи;
— молокозаводи.
Аграрні підприємства отримують свої відходи, що
мають різний енергетичний потенціал і особливості, про
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які йтиме мова далі. Спільним є те, що ці органічні відхо
ди у разі відсутності їх утилізації можуть бути небезпеч
ними для навколишнього середовища.
Розглянемо потенційні види додаткової сировини
рослинного походження:
— силосна кукурудза;
— цукрове сорго;
— цукровий буряк;
— солома зернових культур.
Зокрема, цукрові буряки у цьому переліку опини
лися не випадково, оскільки широко використовують
ся в країнах ЄС через свою високу врожайність і знач
ний показник виходу біогазу.
Окремої уваги заслуговують цукрові заводи. Їх
відходи — цукровий жом — як сировина для отриман
ня біогазу займає проміжне місце між вищезгаданими
"основними" і "додатковими" категоріями. З одного
боку, цей побічний продукт може реалізовуватись як
корми для довколишніх ферм ВРХ. З іншого — його
кількість і потенціал щодо вироблення біогазу дозво
ляють отримувати високий додатковий прибуток, що ча
сом перевищує прибуток від виробництва цукру [11].
Розвиток біорізноманіття відходів сприяє поліпшен
ню довкілля та виробленню альтернативних джерел
енергії для сільськогосподарських підприємств — біо
газу [1]. Українська сільськогосподарська галузь має
можливість виробляти 7,8 млрд м3 газу на рік, виробля
ючи величезні кількості первинних органічних відходів.
Якщо ж використовувати не тільки відходи сільсько
го господарства, але й вторинні аграрні відходи, потен
ціал полігонів твердих побутових відходів, осад стічних
вод та інші джерела сировини то, відповідно, кількість
виробленого біогазу може зрости до 18 млрд м3.
На рисунку 1 показано обсяги виробництва біогазу
з використанням різноманітної сировини. Вибираючи
біогазові установки, потрібно мати на увазі, що їх мож
на застосовувати одночасно до різної сировини та ви
користовувати різні методи залежно від вмісту вологи.
Водночас спеціальні ферменти використовуються для
підвищення ефективності виробництва біогазу та ско
рочення часу відновлення обладнання.
Виробництво електроенергії та тепла з біогазу
здійснюється біогазовими установками та генератора
ми з використанням біомаси. Електростанції обох типів
працюють на біомасі, при цьому необхідні лише незначні

Інвестиції: практика та досвід № 24/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
зміни у характеристиках біогазової сировини та техно
логічному процесі. Водночас завдяки сучасним техно
логіям, біогаз можна виробляти після того, як було по
передньо підготовлено будь яку органічну сировину.
Для генераторів біогазу найбільш ефективні такі
види сировини: відходи від діяльності сільського гос
подарства, а також від сільськогосподарських під
приємств (гній, послід, жом, силос тощо), стічні води,
побутові відходи зі звалищ та полігонів. Зазначимо, що
ця сировина, здатна до бродіння (розпад бактерій та
бактеріальне бродіння) та біогаз, змішаний з 60—70%
метану та третиною СО2.
При використанні біогазових установок процес пе
реробки сировини займає близько 3—4 тижнів, і етапи
перебродження біомаси зазвичай виконуються пара
лельно (рис. 2).
Спочатку рівень метану зростає поступово, але потім
очікується постійний потік газу.
Низка науковців експериментально досліджували
вихід біогазу з різних видів сировини. На особливу ува
гу заслуговують дослідження Гармаша С., Мітіна Н. та
Збарєва І. Вчені в лабораторних умовах використову
вали пристрій (міні реактор), який з'єднували за допо
могою трубок через невелику ванну (гідрозатвор) з га
зовими накопичувальними ємностями — газгольдера
ми, газові ємності були з пластикових пляшок (або з гу
мових деталей).
Експеримент відбувався так: газ, зібраний через ви
пускну трубу, подавався у факел, де спалювався. У
першій серії експериментів об'єктом дослідження був
гній верхової рогатої худоби. Експеримент тривав 32 дні.
Під час дослідження силу концентрації біогазу вивчали
у двох зразках. Вимірювання діаметра кульки в пласти
кових пляшках проводили з інтервалом 3—4 дні. Най
вищі рівні метану були зафіксовані через тиждень після
початку експерименту. Друга спроба була зроблена за
допомогою свинячого гною.
Експеримент вивчав інтенсивність біогазу у двох
зразках. Найвища концентрація метану була зафіксо
вана через 6 днів після початку експерименту. Третя
серія експерименту дослідження полягала у викорис
танні соломи пшениці та лушпиння соняшнику. Вироб
ництво біогазу відбувалося у лабораторії. Система от
римання біогазу налаштована на регулювання темпе
ратури при t = + 40 ° C. Після заповнення шинного
відділення протягом двох тижнів контролювали виділен
ня газу. У таблиці 4 наведені середні результати виходу
біогазу з органічних відходів (з трьома повтореннями).
Провівши експериментальне порівняння, науковця
ми було виявлено, що найвищий вихід біогазу був заф
іксований під час використання свинячого гною та со
ломи пшениці (до 400 та 350 дм3 / кг) відповідно.
В іншому експерименті, вчений Козловець О.А. ви
користовував як субстрат такі види органічних відходів:
— курячий послід з підстилкою (солома);
— стебла кукурудзяні та листя з полів;
— очерет (стебла, листки) з берегів річок;
— стебла та відходи коноплі.
Як інокулят використовували зброджений залишок,
утворений в процесі переробки сільськогосподарських
відходів. Під час експерименту один раз на період
зброджування задіювали лабораторний реактор, який

Таблиця 5. Матриця проведення досліджень
зброджування пташиного посліду з
целюлозовмісними субстратами
Субстрат
Послід: кукурудза
Послід: папір
Послід: конопля
Послід: папір

(9:1)
(9:1)
(1:19)
(9:1)

Співвідношення
(4:1) (7:3) (3:2)
(4:1) (7:3) (3:2)
(1:9) (3:17) (1:4)
(4:1) (7:3) (3:2)

(1:1)
(1:1)
(1:1)
(1:1)

Джерело: [7].

завантажували вручну. Процес завантаження розпочи
нався через верхню кришку реактора, яка була облад
нана перемішуючим пристроєм та штуцером для вихо
ду біогазу. Основні інгредієнти вносились відповідно
правильній пропорції. Вони добре перемішувались пе
ред завантаженням. Інокулят перемішували таким чи
ном аби він мав однорідну консистенцію. Щоб підтри
мувати належний вміст вологи у реактор додавали воду.
Відразу після завантаження реактор герметизували си
ліконовим герметиком, щоб запобігти витоку газу.
Для обертання мішалки використовували гідрав
лічний привід типу G 31 (19). При цьому корпус приводу
побудований так, що запобігає випадковому самозай
манню біогазу. Газгольдер складався із портативної
частини із закріпленим резервуаром для води всередині
корпусу, самого корпусу та градуйованої пластикової
пляшки всередині.
У таблиці 5 наведено матрицю з результатами екс
периментального дослідження зброджування пташино
го посліду з різними косубстратами. Під час побудови
тестової матриці не враховувалося співвідношення еле
ментів, що містять більше 50% сировини з вмістом це
люлози. Відповідно було прийнято рішення збільшити
кількість посліду у субстраті (з точки зору використо
вуваних технологій), враховуючи той факт, що процес
метаногенезу зменшує витрати.
Процес бродіння тривав 21 день. При температурі
34 ± 1 ° C — 10 днів, після чого температура підвищува
лась до 37,5 ± 1 °C. У світовій практиці відходи куку
рудзи як целюлозовмісного косубстрату в якості сиро
вини часто використовуються у технології виробництва
біогазу. Результат використання кукурудзи як косубст
рату був використаний як еталон для інших видів целю
лозовмісної сировини.
Провівши експеримент, було встановлено, що най
вищий вихід біогазу (545 дм 3)спостерігається при
співвідношенні посліду до кукурудзи 1:1 і становить
53 ± 2,7 %. Отриманий результат можна пояснити тим,
що за більшої кількості целюлозовмісної сировини
відбувається зменшення кількості іонів амонію, що при
гнічує ріст мікроорганізмів та процес бродіння. Це особ
ливо важливо та є вирішальним фактором для внесен
ня целюлозовмісного композиту, що містить щонаймен
ше 70% сухої органічної речовини, що використовуєть
ся в сучасних технологіях. Варто зазначити, що вели
кий об'єм біогазу не є показником кількісного вироб
ництва енергії — оскільки метан, СО2 та інші гази утво
рюються одночасно.
Використання запропонованої Козловцем О.А. ла
бораторної біогазової установки дало можливість
отримувати біогаз з пташиного посліду з додаванням
косубстратів. Наявне обладнання забезпечило мож
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ливість аналізу зразків біогазу, а також була можливість
вимірювати кількість виробленого біогазу та відбору
культуральної рідини. Відтак, застосовувані аналітичні
методи можна використовувати для ідентифікації біо
газу, зокрема, його складу, рідин з метановим резерву
аром, вологи та вмісту золи [7].
Відомо, що відходи тваринництва добре змішують
ся з будь якими іншими субстратами, оскільки дана си
ровина сприяє стабільності ферментаційних процесів
біогазового виробництва, а додавання силосу кукуруд
зи або інших субстратів підвищує загальний вихід біо
газу.
У світі силос у біогазовому виробництві використо
вують вже багато років. Як зазначає Г.Г. Гелетуха: "Ро
доначальником є Німеччина, де ввели підвищений та
риф за енергію, отриману з біогазу. Там почали буду
ватися станції, сумарна потужність яких перевищила
потужність чотирьох атомних блоків. Звісно, відходів
не вистачало, тож почали використовувати сировину в
співвідношенні 30 на 70 — гній та силос. Під вирощу
вання силосу задіяли біля 1 млн га землі, що дорівнює
10% загальних земельних угідь Німеччини. Коли з'явив
ся запит від аграріїв, насіннєві компанії навіть почали
розробляти спеціальні гібриди рослин, які найкраще
поводили себе в реакторах" [5].
Нами було проведено дослідження виходу біогазу
із сумішевого субстрату: гній свиней з додаванням ку
курудзяного силосу. Дослідження проводилися на базі
діючої біогазової установці, що з 2014 року функціо
нує на одному з підприємств Вінницькій області, що зай
мається вирощуванням свиней.
Підприємство використовувало лише гній свиней
для виробництва біогазу. Принцип роботи даної біога
зової установки дуже простий. Зі свинарників рідкий
гній стікає в центральну трубу, після чого потрапляє в
накопичувач і звідти у біогазовий реактор. Об'єм нако
пичувача становить 80 м3. Далі за допомогою насосу,
що обладнаний перемішувачем, субстрат подається до
біогазового реактора. Свіжий субстрат подається до
біогазового реактора 6 днів на тиждень в об'ємі 50—70 м3.
Об'єм біогазового реактора становить 600 м3. При цьо
му біогазова установка здатна продукувати щодня
500—600 м3 біогазу.
Біогазовий реактор — це монолітна бетонна конст
рукція, товщиною 22—28 см, що обладнана всередині
перемішувачами (горизонтальний та гідрозмішувач) та
трубами для нагріву субстрату, що знаходяться на дні
реактора та по радіусу. Для підтримки стабільної тем
ператури у біогазовому реакторі використовують біо
газ, що вона виробляє. Надлишок біогазу використову
ють для потреб свинокомплексу. Ззовні біогазовий ре
актор утеплений пінопластом. Зверху біогазовий реак
тор обладнаний герметичною мембраною, що здатна
розтягуватись. Перший період для забезпечення термо
фільного процесу проходження реакції використовував
ся твердопаливний котел. Наразі у реакторі підтриму
ють температуру 38—42 oС. Після процесу бродіння пе
реброджений шлам по підземній трубі потрапляє до
лагуни, що знаходиться на відстані 200 м від біогазово
го реактора і там відстоюється, після чого може вико
ристовуватись як високоякісне органічне добриво. Ла
гуна є закритою і розрахована на 6000 м3 перебро
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дженого субстрату. Такого об'єму лагуни вистачає на
100 днів роботи біогазової установки. За період робо
ти біогазової установки реактор двічі очищали від по
бічних речовин, що осідали на дні реактора та пере
шкоджали процесу бродіння.
Нами досліджувався варіант використання гною сви
ней разом з кукурудзяним силосом на існуючій уста
новці, аналізувалися різні варіанти співвідношення гною
свиней та кукурудзяного силосу: 70% на 30%, 65% на
35%, 60% на 40%. Оптимальним щодо виходу біогазу
була наступна схема: гній свиней з ферми по трубопро
водам, масою 2,9 т/добу з вологістю 95% завантажу
вався до приймального резервуару, де за допомогою
занурюваних мішалок змішувався з 2,3 т фільтрату і
потім, за допомогою роторного насоса, порційно (по
1,30 т) 4 рази на добу подавався до насоса. Силос, у
кількості 1,9 т/добу та вологістю 70%, порційно 4 рази
за добу (по 0,46 т), завантажувався до бункера. З бун
кера силос подавався до шнекового насоса, де змішу
вався з гноєм свиней. Цей субстрат кількістю 7,1 т/добу
і вологістю 90% подався у біогазовий реактор. У реак
торі відбувався технологічний процес бродіння і утво
рення СН4, СО2 та інертних газів у невеликій кількості,
у тому числі й сірководню. При цьому було забезпече
но вихід біогазу в кількості 780 м3 на добу (284700 м3/
рік), який за допомогою когенераційної станції можна
трансформувати в електричну енергію — 75 кВт/год
(651782 кВт/рік) і в теплову енергію — 89 кВт/год
(770512 кВт/рік).
У середньому вартість будівництва такої біогазової
установки варіюється від 20 до 30 тис. дол. Але еколо
гічний (відсутність неприємного запаху від накопичен
ня та відстоювання в лагунах свинячого гною) та еконо
мічний (отримання біогазу та високоякісних органічних
добрив) ефекти дозволяють швидко повернути вартість
вкладених інвестицій. Використання оптимізованої си
ровини дасть змогу збільшити вихід біогазу і максимі
зувати ефекти.

ВИСНОВКИ
Виробництво біогазу є привабливою альтернативою
щодо виробництва енергії. Враховуючи значні об'єми
сировини, все більше уваги приділяється виробництву
та когенерації біогазу.
Експериментальні дослідження показали, що вихід
біогазу на 1 кг сухої речовини коливається від 250 дм3/
кг (гній великої рогатої худоби) до 400 дм3 / кг (свиня
чий гній). Для реалізації ефективних енергетичних біо
газових проєктів важливо стимулювати виробництво
електроенергії з біогазу, отриманого не тільки з відходів
біомаси, а й зі спеціально вирощеної рослинної сиро
вини. Вихід біогазу при використанні сумішей типу гній
свиней та кукурудзяний силос дозволяє збільшити вихід
біогазу до 162,6 м3/кг сировини.
Проведений аналіз показав високий рівень мета
ну (50—75%) у біогазі. Тому, у майбутньому розви
ток біогазових технологій в Україні дозволить замі
стити до 14 млрд м3 природного газу щороку, що знач
ною мірою сприятиме енергетичній незалежності
країни.
Економічна ефективність анаеробного зброджуван
ня залежить від інвестиційних витрат, витрат на експлу
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атацію біогазової установки, а також від оптимального
виробництва метану. Доведено, що цей вид палива є
універсальним і може використовуватися в різних сфе
рах. Позитивні зміни в законодавстві ще більше спону
кають інвесторів вкладати кошти у будівництво біога
зових установок. Паралельно з виробництвом електро
енергії в Україні доцільно впроваджувати виробництво
біометану для прямого заміщення природного газу або
більш ефективної енергетичної утилізації біогазу у ви
робництві електроенергії та тепла.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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IMPROVEMENT OF AVIATION CONTRACTING ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF SAVINGS
PRODUCTION
Статтю присвячено аналізу підходів до вдосконалення підрядних організацій авіаційної сфе
ри, в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Досліджено роль конкурентоспромож
ності та ролі системи якості на діяльність авіапідприємств. Визначено напрями розвитку авіа
ційної галузі в умовах збільшення впливу ризиків зовнішнього середовища. Проаналізовано умо
ви для успішного функціонування авіатранспортного сектору, в умовах впливу кризових явищ.
Досліджено стан авіаційного ринку та динаміку змін попиту на пасажирські та вантажні переве
зення. Проаналізовано основні умови взаємодії аеропортів з підрядними організаціями. Виз
начено основні підходи до вдосконалення діяльності та конкурентоспроможності підрядних ком
паній. Досліджено роль технічного забезпечення, використання обладнання та інструментів,
які зменшують використання трудових ресурсів та підвищують якість виконуваних робіт. Про
аналізовано необхідність запровадження та використання програмного продукту для виконан
ня будівельних робіт. Запропоновано використання BIM проєктування, яке істотно вдоскона
люють якість виконання проєктних робіт. Акцентовано увагу на технічному забезпеченні підряд
них організацій, а саме: ефективність використання новітнього обладнання. Особливу увагу було
приділено запровадженню системи якості та інструментів ощадного виробництва. Були запро
поновані основні функції, які охоплюють весь цикл роботи з управління якістю, виконання робіт
та послуг підрядними організаціями. Визначено актуальність запровадження ощадного вироб
ництва для підвищення конкурентоспроможності та зменшення витрат. Розкрито основні інстру
менти ощадного виробництва, які вдосконалюють основні процеси діяльності компанії. Запро
поновані принципи управління, за допомогою інструментів якості та ощадливого виробництва
підрядною організацією авіаційної сфери. Визначено напрями подальшого дослідження умов
підвищення конкурентоспроможності підрядних організацій за допомогою впровадження
інструментів системи якості та методів ощадного виробництва.
An article devoted to the analysis of approaches to the improvement of aviation contractors in an unstable
environment. The role of competitiveness and the role of the quality system of aviation enterprises are
studied. The directions of development of the aviation industry in the conditions of emergence of risks of
external environment are defined. The conditions for the successful functioning of the aviation transport
sector in the conditions of crisis phenomena are analyzed. The state of the aviation market and the dynamics
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of changes in the survey of passenger and freight traffic have been studied. The main conditions of
interaction of airports with contractors are analyzed. The main approaches to improving the activities and
competitiveness of contractors are identified. The role of technical support, use of equipment and tools,
which reduces the use of labor resources and improves the quality of work performed, is studied. The
necessity of inviting the introduction and use of a software product for construction works is analyzed. The
use of BIMdesign is proposed, which significantly improves the quality of design work. Emphasis is placed
on the technical support of contractors, namely, the efficiency of new equipment. Particular attention was
paid to the invitation of the quality system and tools of economic production. The main functions were
offered, which cover the entire cycle of work on quality management, perform work and services of
contractors. The urgency of inviting the introduction of own production to increase competitiveness and
reduce costs is determined. The main tools of production are revealed, which improve the main processes
of the company. The principles of management by means of tools of quality and economical production
under the state organization of aviation are offered. The directions of further research of conditions of
increase of competitiveness of the contracting organizations by means of introduction of tool systems of
quality and methods of economic production are defined. Through the analysis of the interaction of airports
and contractors, approaches were proposed to increase their competitiveness based on the introduction
of technological, informational, and quality management of quality processes. The key emphasis was on a
quality system based on the use of tools of own production as a key approach in a crisis.
Ключові слова: авіаційні підприємства, підрядники, стандарти якості, ощадне виробництво, конкурен
ція, економічні переваги.
Key words: aviation enterprises, contractors, quality standards, economical production, competition, economic
advantages.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кризовий стан сучасної авіаційної галузі, а саме:
задіяних у ланцюзі забезпечення авіаційного середови
ща, обумовлює актуальність проблеми запровадження
системи менеджменту якості, з метою забезпечення їх
конкурентоспроможності.
У сучасних умовах, на тлі поширення пандемії,
авіаційні підприємства прагнуть не лише реорганізува
ти та диференціювати свою діяльність, але й зменшити
негативне навантаження на фінансову складову.
Такий підхід обмежує участь забезпечувальних
підприємств (підрядників), у діяльності аеропортів, що
негативно впливає на перспективи їх діяльності на авіа
ційному ринку та створює додаткові умови для конку
рентної боротьби.
Зазначений стан в авіаційній сфері спонукає забез
печувальні підприємства (підрядників) до пошуку но
вітніх підходів та інструментів позиціонування, як стаб
ільних та надійних партнерів у стратегічній довгостро
ковій співпраці.
Одним із підходів до визначеної проблеми для за
безпечувальних підприємств (підрядників), які викону
ють роботи та надають послуги, є запровадження сис
теми менеджменту якості та інструментів ощадного ви
робництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням конкуренції в авіаційному середо
вищі та системи якості як ключового інструменту, при
свячені праці Н. Танея [8], Я. Монден, Р. Сібакава [4],
Хассі Д. [5], Кулика В.А. [6], Бугайка Д.О. [1].
У наукових працях, вчені широко розкрили роль
конкурентоспроможності та ролі системи якості на
діяльність авіапідприємств. Але, враховуючи значні,
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турбулентні зміни в сучасному авіаційному середовищі,
під негативним впливом умов пандемії, не приділено
достатньої уваги забезпечувальним підприємствам
(підрядникам), як ключовим партнерам у підтримці
дієздатної інфраструктури.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Статтю присвячено визначенню ролі системи менед
жменту якості та інструментів ощадного виробництва на
конкурентну складову забезпечувальних підприємств
(підрядників) в авіаційній сфері.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основним напрямом дослідження було визначено
систему менеджменту якості та ощадне виробництво, як
інструменти підвищення конкурентоспроможності забез
печувальних підприємств (підрядників) в авіаційній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасний розвиток авіаційної галузі сприяє появі
нових систем і засобів забезпечення безпеки в аеропор
тах та розвитку засобів безпілотного управління, а та
кож інші чинники і тенденції технологічного розвитку,
які дозволяють зробити висновок про необхідність про
гнозування змін на ринку авіації, інноваційних техно
логій і техніки, а отже, об'єктивне зростання вимог до
безпеки інфраструктури авіатранспортного сектору.
Активне використання повітряного транспорту,
сприяє ефективному економічному розвитку, особли
во щодо переміщення швидкопсувних продуктів, товарів
високої вартості та розвитку туризму.
Для успішного функціонування авіатранспортного
сектору, в умовах впливу кризових явищ (ризиків), не
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обхідно сформувати якіс
ну стратегію, щодо орган
ізації взаємодії суб'єктів
авіаційної сфери на ринку,
в основі якого знаходить
ся створення і регулюван
ня міжринкового просто
ру, що має спрямування
відповідно до вектору про
гресивно економічного
розвитку країни. Структу
ра взаємодії авіаційних
компаній із забезпечуваль
ними підприємствами (під
рядниками), повинна за
безпечити стабільність і
надійність функціонування
всіх структур авіатранс
портного сектору в умовах
Рис. 1. Кількість перевезених пасажирів авіаційним транспортом
підвищення кризової про
Джерело: [2].
тидії, зростання конку
рентності та ефективності сприянню синергетичному
У зв'язку з цим, підрядним організаціям, які задіяні
ефекту взаємодії.
в наземних будівельних та ремонтно обслуговуючих ро
Економічна діяльність попередніх років, свідчить ботах, необхідно запроваджувати новітні підходи, які
про зростаючий попит на авіаційні перевезення, що на могли б не лише знизити вартість робіт, але й надати
давало змогу аеропортам планувати напрями страте додаткові преференції аеропортам.
гічного розвитку інфраструктури, в умовах зростаючо
Для цього можна скористатись трьома ключовими
го попиту на авіаперевезення (рис. 1, 2).
підходами до виконання робіт та послуг, які нададуть
Із настанням "цейтноту", на початку 2020 року, аеро підрядним організаціям конкурентних переваг, й одно
порти були змушені перейти в режим жорсткої економії. часно забезпечать мінімізацію власних витрат, а саме:
Вони були змушені запроваджувати адаптивну політи сучасне технічне забезпечення, використання програм
ку діяльності, по відношенню до сучасних умов в змінно ного продукту та запровадження інструментів системи
обмежувальному середовищі. Особливо це значно якості та ощадного виробництва.
відобразилось на співпраці із хендлінговими та забез
Сучасне технічне забезпечення, передбачає викори
печувальними компаніями (підрядниками), коли аеро стання обладнання та інструментів, які зменшують ви
порти частково (а в деяких випадках і повністю) почали користання трудових ресурсів та підвищують якість ви
самостійно виконувати ремонтні роботи.
конуваних робіт. Безперебійне і якісне функціонування
Звісно, що такий підхід з боку аеропортів є запобі обладнання повинне забезпечити необхідний рівень без
жним, задля мінімізації зайвих витрат, але може при пеки кінцевого результату, який реалізується за допо
звести до виникнення техногенних ризиків.
могою обладнання.

Рис. 2. Обсяг перевезених вантажів авіаційним транспортом
Джерело: [2].
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— до підготовча організація управлі
ння якістю робіт та послуг, що відповіда
ло б міжнародним стандартам;
— використання лише сертифікова
ної продукції;
— стандартизація та нормування ви
мог до якості виконуваних робіт та по
слуг, що передбачають номенклатуру і
оптимізацію показників якості, методів
стандартизації та нормування, встанов
лення правил контролю якості;
— інформаційне забезпечення систе
ми управління якістю з постачальниками
сировини, матеріалів і комплектуючих;
— прогнозування потреб технічного
забезпечення і якості наданих робіт та
послуг, на підставі якого виробляються
вимоги до номенклатури і якості на перс
пективний період, а також виявляються
економічні і науково технічні можливості
їх задоволення;
— забезпечення систематичного
Рис. 3. Інструменти ощадного виробництва
оновлення робіт та послуг;
Використання програмного продукту для виконан
— підвищення стандартів і технічних умов;
ня будівельних робіт є на сьогодні значним прогресив
— забезпечення стабільності запланованого рівня
ним проривом. Традиційне проєктування авіабудівель якості і конкурентоспроможності робіт та послуг.
них робіт, використовує двомірні моделі об'єктів будів
Якщо забезпечення сучасним обладнанням та вико
ництва: плани, креслення, технічна документація тощо. ристання програмного продукту можливі час від часу,
BIM проєктування (Building Information Modeling) істот то запровадження інструментів системи якості та ощад
но відрізняється від інших видів проектних робіт. ного виробництва, вимагають постійного застосування
Відмінність полягає в тому, що збір і обробка інфор та контролю.
мації про архітектурні конструктивні, економічні, тех
Актуальність ощадного виробництва обумовлена
нологічні та експлуатаційні характеристики, об'єднані тим, що об'єктивно розвиток менеджменту якості спря
в єдину інформаційну модель. Водночас вся інформа мований в бік освоєння найбільш ефективних методик
ція, що міститься в моделі об'єкту, пов'язана між собою управління бізнесом, серед яких ощадне виробництво
і взаємозалежна [7].
вважається найбільш сучасною. Ощадне виробництво
Технології BIM базуються на віртуальній тривимір базується на таких принципах, які особливо актуальні в
ної моделі, яка використовує фактичні фізичні власти кризовому стані економіки, спрямовані на всебічне зни
вості, а саме: час виконання робіт, плани, вартість етапів ження втрат і не припускають інвестицій для більш по
будівництва. Вони дозволяють розрахувати і визначити вного задоволення споживчих вимог.
параметри процесів будівництва на початковому етапі
Впровадження ощадливого виробництва в діяль
будівельних робіт. Управління такою системою, допо ність підрядної компанії є дієвим інструментом, коли
може скоротити терміни реалізації проекту, спростить вона знаходиться у кризовому стані. Кризовий стан ви
експлуатацію і продовжить термін служби об'єкту буді ступає тим стимулом, який спонукає до пошуку нових
вництва [7].
підходів управління бізнесом та конкурентоспромож
Третім ключовим підходом, який був виділений ності. Таким чином, за допомогою ощадливого вироб
нами, стосується запровадження інструментів якості та ництва компанія спрямовується на усунення явних і при
ощадного виробництва.
хованих втрат.
Система якості це ключовий підхід до управління
Для запровадження ощадного виробництва, компа
аспектами діяльності компанії, які безпосередньо впли нією використовуються основні інструменти [3].
вають на задоволеність споживача.
Таким чином, процес управління запровадженням
Необхідно зазначити, що впровадження системи інструментів якості та ощадливого виробництва підрядної
якості, надають можливість підряднику виявити вузькі організації, повинен використовувати наступні принципи:
місця під час виконання будівельних робіт, підвищити
— вчасно отримувати інформацію про якість і кіль
ефективність використання ресурсів, уникнути дублю кість матеріалів, необхідних для виконання робіт та по
вання робіт, документувати всі виробничі операції, вста слуг;
новити чітку відповідальність, провести структуризацію
— постійне вдосконалення процесів для покращен
виробничих та робочих процесів і побудувати чіткі тех ня якості і зменшення витрат;
нологічні схеми.
— планомірне та поетапне виконання робіт, для
До основних функцій, які охоплюють весь цикл ро уникнення простоїв;
боти з управління якістю виконання робіт та послуг
— чітко дотримуватись регламентів використання
підрядниками, можна віднести такі:
об'ємів матеріалів;
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— швидко і якісно виконувати роботи;
— оперативно та ефективно усувати дефекти та не
доліки;
— використовувати лише спеціалізоване та пере
вірене обладнання та інструменти;
— зберігати обладнання та інструмент лише в на
лежному стані та у відведеному для цього місці;
— чітко дотримуватись регламенту виконання робіт
та послуг;
— оптимально використовувати ланцюги поставок
матеріалів та обладнання;
— допускати до виконання робіт лише кваліфіко
ваних спеціалістів;
— залучати робітників до вдосконалення системи
управління якості виконання робіт та послуг;
— спонукати робітників до постійного вдосконален
ня.
Виконання запропонованих підходів, повинно грун
туватись на розроблених компанією картах процесів
виконання робіт і послуг, та принципах корпоративного
управління (задокументованих та доведених до робіт
ників).
Конкурентні та економічні переваги від запровад
ження зазначених підходів можуть проявитись лише
після того, як буде чітке дотримання запропонованих
пропозицій: усунення втрат, запровадження постійного
моніторингу, скорочення витрат, підвищення продуктив
ності праці, оптимізація чисельності персоналу, форму
вання культури ефективності, підвищення лояльності
персоналу.

ВИСНОВКИ
Враховуючи сучасні кризові умови економіки, які
безпосередньо впливають на взаємовідносини учас
ників авіаційного ринку, постає необхідність пошуку
новітніх підходів до вдосконалення діяльності підряд
них організацій.
За допомогою аналізу діяльності можливостей взає
модії аеропортів і підрядників було запропоновано
підходи з підвищення їх конкурентоспроможності, на
основі запровадження технологічного, інформаційно
го та якісного управління якісними процесами.
Ключовим акцентом було запропоновано систему
якості на основі використання інструментів ощадного
виробництва як ключового підходу в умовах кризи.
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FISCAL RISKS MINIMIZING UNDER MACROECONOMIC SHOCKS: INTERNATIONAL
EXPERIENCE

У статті розглядаються кращі світові практики ідентифікації, класифікації та мінімізації
фіскальних ризиків в умовах нестабільного макроекономічного середовища. Виокремлено клю
чові елементи системи ризикменеджменту: ідентифікація та вимірювання ризиків, розкриття
інформації, обмеження впливу негативних подій, покриття збитків, урахування ризиків мину
лих періодів при формуванні фіскальної політики на майбутнє. Проведено таксономічний аналіз
фіскальних ризиків на основі досвіду Нідерландів, виокремлено явні ризики (прямі зобов'язан
ня) та неявні ризики (висока ймовірність витрат з боку держави). Розглянуто сформовані у струк
турі управління державними фінансами інституційні утворення, призначені для ризикменедж
менту на макрорівні. Зокрема, виділено два ключові підходи до перенесення шокових витрат
поточного періоду: шляхом формування стабілізаційних фондів та перенесення на майбутні
періоди через різноманітні фінансові інструменти. Розглянуто системи пом'якшення впливу
фіскальних ризиків, якот: автоматичні стабілізатори, цінні папери, державні гарантії, спе
цифічні заходи фіскальної політики. Встановлено, що система ризикменеджменту у сучасних
умовах може функціонувати у двох критично відмінних режимах: постійного спостереження й
мінімізації незначних шоків та кризовому режимі. Досліджено практичні фіскальні та фінансові
інструменти попередження негативного впливу та мінімізації завданих збитків. Розглянуто
можливості застосування даних практик з мінімізації фіскальних ризиків в умовах українських
реалій. У результаті дослідження встановлено, що механізми мінімізації фіскальних ризиків
дозволяють пом'якшити негативні макроекономічні явища, але для цього мають бути глибоко
інтегровані практично на всіх етапах бюджетного процесу. Визначено, що за економічною при
родою методи мінімізації фіскальних ризиків нагадують страхування: у сприятливі періоди це
додаткові витрати, а у несприятливі — інструменти зниження негативного впливу. Тому під час
застосування цих інструментів важливо зважувати їх вартість та визначати рівень доцільності
застосування. Крім того, комплексні макроекономічні шоки, що провокують дуже значні збит
ки, у будьякому випадку потребують специфічних ситуативних рішень, що з високою ймовірн
істю виходитимуть за межі стандартного бюджетного процесу.
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The article describes the best world practices of identification, classification and minimization of
fiscal risks in the conditions of an unstable macroeconomic environment. The key elements of the
risk management system are identified: identification and measurement of risks, disclosure of
information, limiting the impact of adverse events, coverage of losses, considering the risks of past
periods in the formation of fiscal policy for the future. A taxonomic analysis of fiscal risks was
conducted based on the experience of the Netherlands, identifying explicit risks (direct liabilities)
and implicit risks (high probability of government expenditures). The institutional formations created
in the structure of public finance management, intended for risk management at the macro level, are
considered. In particular, two key approaches to the transfer of shock costs of the current period
have been identified: by forming stabilization funds and by transferring to future periods through
various financial instruments. Fiscal risk mitigation systems, such as automatic stabilizers, securities,
government guarantees, and specific fiscal policy measures, are described. It is established that
the risk management system in modern conditions can operate in two critically different modes:
constant monitoring and minimization of minor shocks and crisis mode. Practical fiscal and financial
tools for preventing negative impact and minimizing losses have been studied. Possibilities of
application of these practices on minimization of fiscal risks in the conditions of the Ukrainian realities
are considered. The study concludes that fiscal risk minimization mechanisms mitigate adverse
macroeconomic developments, but need to be deeply integrated at virtually all stages of the budget
process. It is determined that by the economic nature of the methods of minimizing fiscal risks
resemble insurance: in favorable periods it is an additional cost, and in unfavorable — tools to reduce
the negative impact. Therefore, when using these tools, it is important to weigh their cost and
determine the level of feasibility. In addition, complex macroeconomic shocks, which provoke very
significant losses, in any case require specific situational solutions that are likely to go beyond the
standard budget process.

Ключові слова: фіскальний ризик, державні фінанси, державний ризикменеджмент, мінімізація ризику,
фіскальна дисципліна.
Key words: fiscal risk, public finance, government riskmanagement, risks mitigation, fiscal discipline.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ся багато досліджень OECD, IMF та інших міжнародних
організацій. Зокрема, під час написання дослідження
взято до уваги звіти: "OECD Best Practices for Managing
Fiscal Risks: Lessons from case studies of selected OECD
countries and next steps post COVID 19" та IMF "Fiscal
Risks Sources, Disclosure, and Management" авторів
Aliona Cebotari, Jeffrey Davis, Lusine Lusinyan, Amine
Mati, Paolo Mauro, Murray Petrie, Ricardo Velloso. Також
дослідженя публікації фахівців International Monetary
Fund. Fiscal Affairs Dept.
Крім того, цьому питанню присвячено чимало праць
українських вчених. Дуже корисними у частині зістав
лення та узагальнення підходів фундаторів економічної
теорії (у рамках класичної та неокласичної ідей ризиків)
та їх послідовників щодо розкриття природи ризику,
еволюції його становлення є напрацювання сучасників:
О.І. Баланської, А.В. Панченко, В.М. Мельника, Г.М. Ко
ломієць, Ю.Г. Гузненкова, В.І. Надраги, Р.С. Яресько та
ін. Проблемні аспекти визначення ризику як об'єктив
но суб'єктивної категорії різних галузей знань (з ура
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
хуванням надбань у сфері юриспруденції, економіки,
І ПУБЛІКАЦІЙ
управління, соціології, психології та інших наук) дослі
Оскільки мінімізація фіскальних ризиків є одним з джували В.В. Бондарчук, В.О. Пономаренко, С.П. Про
центральних елементів формування фіскальної політи тасовицький та інші науковці. Концептуальні засади уп
ки сучасних держав, зазначеному питанню приділяєть равління ризиком (ризик менеджменту) розкривали І.І.
Формування державних фінансів в Україні знахо
диться під суттєвим впливом фіскальних ризиків, які в
першу чергу пов'язані з макроекономічними ризиками,
зокрема із накопиченим державним боргом, державни
ми гарантіями, діяльністю суб'єктів господарювання
державного сектору економіки, виконанням запланова
них доходів зведеного бюджету тощо. Значний вплив
на зміни макроекономічних показників мають фінансові
ризики на покриття державою збитків від стихійних лих,
пандемії та інших форс мажорних обставин.
У сучасних умовах негативний вплив фіскальних
ризиків набув особливої актуальності та став одним з
центральних аспектів управління державними фінанса
ми для більшості держав світу. Провідні міжнародні
організації, що здійснюють свою діяльність в еко
номічній, фінансовій та фіскальній сфері, напрацювали
ряд ефективних підходів щодо формування механізмів
мінімізації такого впливу.
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Таблиця 1. Таксономія фіскальних ризиків,
впроваджена у Нідерландах у 2020 році

цих ризиків та доповідати про ці ризики до орга
ну, відповідального за фінансову та бюджетну
політику.
Умовні
Безумовні
(факт настання збитку є
— Вимірювання ризиків. Окрім сутнісного
(точно відомо, що буде
ймовірною подією, а отже сума розуміння джерела ризику та можливих сце
збиток, але невідомий
залежить від ймовірності
масштаб)
наріїв необхідно мати інструменти, здатні
настання)
кількісно оцінити певний ризик. Найчастіше ці
Явні ризики
• Фінансовий сектор: державні
• Автоматичні
(прямі
стабілізатори, передбачені гарантії.
оцінки виражаються через грошові показники
зобов’язання)
фіскальними правилами.
• Покриття державою збитків
або відносні величини (наприклад, відсотки
• Втрати на фінансовому від катастроф, стихійних лих та
ВВП). Без кількісної оцінки ризику за декілько
інших форс-мажорних обставин
ринку.
ма сценаріями будь які спроби контролю
• Витрати на інвестиційні
фіскальних ризиків є заздалегідь не ефективним
проекти.
• Технічні та правові
заходом.
фіскальні ризики
— Розкриття інформації. Інформація про
існуючі
фіскальні ризики має бути доступна пуб
Неявні ризики • Витрати на пенсії та
• Участь держави у стабілізації
лічно. Варто зазначити, що у 2017 році Міністер
(відсутні прямі інші соціальні платежі,
стратегічно важливих
ством фінансів вперше була підготовлена та
зобов’язання,
старіння населення.
підприємств (банків).
але є висока
• Збитки через зміну
• Збитки, пов’язані з охороною
включена до складу документації бюджету 2018
ймовірність їх кліматичних умов.
здоров’я населення, в тому
року Інформація про фіскальні ризики та їх по
виникнення)
• Впровадження політики числі у разі епідемій.
тенційний вплив на державний бюджет у 2018
у сфері охорони здоров’я, • Втрати податкових
році [1]. Регулярна публікація Мінфіном відомо
надання певних медичних надходжень, спричинені
послуг за рахунок держави зниженням платоспроможності
стей про фіскальні ризики [2], відповідають кра
населення у результаті форсщим світовим практикам та вимогам міжнарод
мажору
них інституцій.
Воробець, А.М. Михайлов, М.Ю. Галич, І.М. Посохов,
— Запобігання та/або мінімізація впливу. Має бути
Ю.В. Жадан та інші дослідники.
передбачений механізм, що дозволяє заздалегідь уник
нути розвитку сценаріїв, що призводять до виникнення
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
негативного ефекту від фіскальних ризиків, а також пе
Метою даного дослідження є вивчення кращих редбачити інструменти, що дадуть змогу зменшити не
світових практик зменшення фіскальних ризиків в умо гативний вплив у разі реалізації ризику.
вах макроекономічних шоків та вивчення перспектив їх
— Резерви або фонди покриття збитків. Більшість
застосування в Україні. Для досягнення цієї мети було розвинених держав створюють спеціалізовані фонди,
встановлено такі завдання: 1) дослідити існуючі підхо призначені для покриття збитків від реалізації фіскаль
ди до формування таксономії фіскальних ризиків у них ризиків, із особливим механізмом прийняття рішен
світовій практиці; 2) вивчити ефективні методи міні ня щодо використання коштів з цих фондів. Ключовою
мізації впливу негативних макроекономічних явищ, що особливістю є суворий захист цільових ризикових
застосовуються розвиненими державами, в тому числі фондів від використання на інші потреби у разі їх ви
наявні фінансові інструменти та заходи бюджетної по никнення. Захист таких фондів є одним з базових еле
літики; 3) дослідити виклики та ризики, що виникають ментів фіскальної дисципліни у країнах Євросоюзу.
під час запровадження систем ризик менеджменту;
— Урахування ризиків у фіскальній політиці. Якщо
4) розглянути перспективи впровадження подібних ризики є системними, значними, виникають регулярно
інструментів в Україні.
та призводять до постійних негативних наслідків, це
може свідчити про невдалу фіскальну політику загалом.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тому за результатами ризик аналізу на середньостро
ДОСЛІДЖЕННЯ
ковому та довгостроковому періоді робляться стра
Державна політика у сфері управління фіскальни тегічні висновки щодо вдосконалення фіскальної пол
ми ризиками має формуватися з наступних кроків:
ітики держави. Зокрема, розвинені країни коригують
— Фіскальне прогнозування та аналіз відхилень. такі ключові важелі, як управління державним боргом,
Держава має здійснювати регулярне макроекономічне рівень податкового навантаження та його розподілу,
прогнозування, в тому числі доходів бюджету та, най надання державних гарантій, а також впровадження
головніше, проводити аналіз відхилень фактичних зна інструментів системного пом'якшення впливу тих нега
чень від прогнозних. Таким чином мають не лише роби тивних факторів, дії яких неможливо уникнути [3].
тися прогнози, але й здійснюватися постійний моніто
Лише якщо в системі управління державними фінан
ринг надійності цих прогнозів та розраховуватися сами впроваджено повноцінний ризик менеджмент,
ймовірність відхилень від базового сценарію.
здатний ідентифікувати, оцінювати, передбачувати та
— Ідентифікація ризиків. Мінімізація негативного контролювати ризики, можливе ефективне зниження не
впливу починається з детальної ідентифікації джерел гативного впливу несприятливих подій на загальний стан
ризиків та їх можливих наслідків, для чого формуються державних фінансів та економіки загалом. З точки зору
різноманітні моделі ризик менеджменту. У більшості мінімізації ризику, держава має впровадити три окремі
розвинених країн кожний орган державної влади, що механізми:
відповідає за сфери, у яких можливе виникнення
— Раннє передбачення та попередження потенцій
фіскальних ризиків, повинні здійснювати ідентифікацію них ризиків. Цей механізм має бути впроваджено дуже
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широко, практично у всіх механізмах прийняття рішень
у сфері фіскальної політики. Слід зазначити, що у
світовій практиці дані механізми у більшості випадків
носять інформаційний характер та направлені лише на
підвищення рівня поінформованості осіб, що прийма
ють рішення. У більшості випадків рання ідентифікація
можливих ризиків покликана вплинути на прийняття спе
цифічних рішень та зробити фіскальну політику більш
ризик орієнтованою. Проте у деяких державах існує
практика впровадження фіскальних правил, які перед
бачають певні резерви або нормативи, закладені під
ідентифіковані ризики. Прикладом вдалої таксономії
ризиків можна вважати систему, що використовується
у Нідерландах [4] (табл. 1).
Така класифікація не є вичерпною, але повною мірою
відображує підходи щодо досягнення стану поінфор
мованості осіб, що приймають рішення, про наявні ри
зики. Зокрема, слід звернути увагу на такий умовний
неявний ризик, як втрати через зниження платоспро
можності населення. Коли держава стикається з певни
ми негативними явищами (стихійні лиха, епідемії, теро
ристичні акти і т.п.), реальні фіскальні втрати форму
ються з двох частин: по перше це явні витрати держави
на допомогу постраждалим та часткову компенсацію
збитків, а по друге це неявні втрати, що є результатом
зниження загального рівня економічного розвитку че
рез такі несприятливі події. Наприклад, якщо стихійне
лихо зруйнувало інфраструктуру у регіоні, держава не
лише витрачає кошти на відбудову, але й недоотримує
податкові надходження з цього регіону, тому що в ньо
му генерується набагато менше реального продукту. І
частіше за все саме другий компонент є найбільшим у
грошовому виразі. Яскравим прикладом є пандемія
COVID 19, у ході якої через карантинні заходи світова
економіка опинилася в стані "90% ефективності" [5].
Тобто після виходу з карантину відбулося певне пожвав
лення, але середньосвітовий рівень падіння ВВП стано
вить близько 10%, що є колосальними втратами для всіх
держав, і ці втрати значно перевищують реальні втрати
бюджетів, що відбулися через пандемію (витрати на
тестування, лікування, проведення карантинних заходів
і т.п.).
— Фіскальні стрес тести та здійснення так званої
risk aware фіскальної політики, тобто політики з ураху
ванням існуючих ризиків. У процесі складання бюджетів
різних рівнів, а також у ході ухвалення ризиків щодо
запозичень, державних гарантів завжди має проводи
тися стрес тестування та розгляд найгірших можливих
наслідків рішень що приймаються. Ці наслідки мають
вимірюватися у грошовому виразі, а певна частка від цієї
суми має резервуватися. Різні держави приймають
відповідний рівень такого резервування у залежності від
загального рівня розвитку держави та типу фіскальної
політики. Якщо політика є консервативною, вона дає
менші можливості для розвитку та зростання, але пе
редбачає більші резерви під ризики. Якщо ж політика
держави направлена на стимулювання зростання, резер
ви можуть бути мінімальними (до їх повної відсутності).
Практика показує [6], що в умовах загального благопо
луччя у макроекономічному середовищі агресивна
фіскальна політика, що передбачає акцент на стимулю
ванні, може принести позитивні результати (яскраві при

клади — азійські високорозвинені держави як Китай або
Сінгапур, де за рахунок подібної політики було досяг
нуто пришвидшення зростання ВВП: близько 6% що
року в Китаї та більше 17% щорічно в Сінгапурі, за умо
ви збереження виконання всіх покладених на державу
функцій, в тому числі соціальних). Проте якщо загальні
умови погіршуються та світова економіка знаходиться
у кризовому стані, консервативні ризикові політики (на
приклад тих, що впроваджує Німеччина, Фінляндія, Нор
вегія) дають змогу суттєво пом'якшити негативні на
слідки. Наприклад, за прогнозами МФВ, у 2020 році в
Німеччині очікується спад ВВП на рівні 7,8%, в Нор
вегії очікується спад близько 6.2%, що нижче за се
редній показник спаду в ЄС ( 10,2%) та суттєво нижчий
за такі держави, як Франція ( 12,5%) та Іспанія ( 12,8%)
[7]. Крім того, згідно з такими проєкціями, Німеччина
та Норвегія зможуть повернутися до економічного зро
стання уже у 2021 році, демонструючи приріст реаль
ного ВВП близько 2 3% [8].
Головним завданням стрес тестування є перевірка
сценаріїв, коли одразу декілька фіскальних ризиків
спрацьовують за песимістичним сценарієм та призво
дять до так званого фіскального шоку, тобто ситуації,
коли держава опиняється нездатною ефективно вико
нувати свої функції (що загрожує дефолтом, соціаль
но гуманітарною катастрофою, загальним зниженням
якості життя населення та іншим вкрай негативним на
слідкам). Світова фінансова криза 2008 року навчила
урядовців більшості країн закладати у стрес тесові мо
делі глобальні фінансові потрясіння та передбачати їх
можливий вплив на економіку. Проте, криза, викликана
пандемією COVID 19, має зовсім іншу природу та не була
передбачена в жодному сценарії при стрес тестуванні.
Особливістю цієї кризи є системний вплив на структуру
економіки, а не лише раптове погіршення показників її
функціонування. Через локдаун у більшості країн відбу
лися зрушення у структурі працевлаштування в бік дис
танційної праці та електронної комерції. Водночас ре
альний сектор, сфера розваг, туризм та інші традицій
но найбільш прибуткові галузі опинилися у вкрай скрут
ному стані. Подібного роду кризу було практично не
можливо передбачити у сценаріях ризик менеджменту,
проте деякі найрозвиненіші держави були здатні пом'як
шити негативні наслідки способами, які ми розглянемо
далі у даному досліджені.
— Зниження та покриття збитків. Такий механізм
передбачає ситуації, коли перші два не були здатними
уникнути негативного сценарію та ризик реалізувався.
Як правило, більшість таких механізмів зводяться до
"фінансової подушки безпеки" на загальнодержавно
му рівні, що може бути реалізована різними методами.
Наприклад, це може бути резервний бюджетний фонд
загального призначення, який використовується для
покриття збитків (подібний підхід використовується у
Австралії, Фінляндії, Великій Британії та інших розви
нених державах) або спеціалізовані державні фонди і
фінансові інструменти, направлені на пом'якшення впли
ву специфічних ризиків.
В Україні впроваджено елементи системи ризик
менеджменту у фіскальній сфері. Так серед матеріалів,
що додаються до проекту закону про Державний бюд
жет України на відповідний рік обов'язково має пода
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ватись інформація про фіскальні ризики (включаючи
умовні зобов'язання і квазіфіскальні операції) та їх
вплив на показники державного бюджету у плановому
бюджетному періоді згідно підпункту 121 пункт 1 стат
ті 38 Бюджетного кодексу України [9].
Розглянемо на прикладі поточної ситуації існуючі
підходи до ризик менеджменту. Міністерство фінансів
України у своїх аналітичних матеріалах, присвячених
розкриттю інформації про фіскальні ризики [10] зазна
чає, що ідентифікація фіскальних ризиків та вдоскона
лення практики управління ними з метою врахування їх
впливу на бюджетні показники та вжиття заходів з
мінімізації є важливим напрямом підвищення стійкості
державних фінансів, забезпечення макроекономічної
стабільності та повного і вчасного фінансування основ
них зобов'язань держави.
З початку 2020 року світова економіка стикнулася з
впливом ефекту від поширення хвороби COVID 19, який
став глобальним викликом та ударом для більшості
країн, в тому числі й України. Введення карантину та
безпрецедентних заходів безпеки так само негативно
вплинуло на економічну ситуацію в країні та, відповід
но, на виконання показників державного бюджету.
З метою передбачення фінансових ресурсів у дер
жавному бюджеті на поточний рік для вжиття ефектив
них заходів з нейтралізації негативних наслідків поши
рення коронавірусної інфекції COVID 19 та підтримки
економічної активності в країні, Міністерством фінансів
України підготовлено та прийнято Верховною Радою
України зміни до Закону України "Про Державний бюд
жет України на 2020 рік" [11], якими передбачалось вне
сення змін як до дохідної частини бюджету, так й до
видаткової.
Крім того, зазначається, що найбільша ступінь не
визначеності на момент запровадження карантинних
заходів була з припущенням щодо динаміки обмінного
курсу гривні до долару США. Швидке зростання деваль
ваційних очікувань в Україні на фоні стрімкого обме
ження доступу до міжнародних ринків капіталу країнам
з економікою, що розвивається (індекс MSCI Emerging
Markets у період з 06.03.2020 по 23.03.2020 знизився
майже на 18%, що свідчить на відтік капіталу з країн,
що розвиваються) сформувало припущення щодо знач
ного ослаблення обмінного курсу гривні до долару США
за підсумками 2020 року. Така курсова динаміка при
звела б до зростання цін внаслідок дії "ефекту перене
сення", який для України становить 0.45 — 0.50%. Од
нак в результаті завчасно вжитих заходів, спрямованих
на забезпечення макроекономічної та фінансової ста
більності в країні, впровадження карантиних заходів
мало обмежений ефект на вітчизняний фінансовий ри
нок та девальвацію обмінного курсу гривні до долару
США. Цьому сприяло і швидке відновлення довіри інве
сторів до ринків, що розвиваються (індекс MSCI по
вернувся до рівня докризових значень вже у червні
2020 року, коли почали виходити дані, які свідчили про
швидке та потужне відновлення економіки Китаю). У
підсумку це призвело до перегляду очікуваного серед
ньорічного значення обмінного курсу гривні до долару
США з 30 грн за долар США (припущення під уточнен
ня прогнозу у березні 2020 року) до 27 грн за долар
США (припущення під очікувані показники у липні
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2020 року). Проте, починаючи з вересня поточного року
спостерігається падіння курсу гривні до долару США і
ця тенденція зберігається.
У свою чергу відповідно до висновку Рахункової
палати України про результати аналізу виконання зако
ну про Державний бюджет України на 2020 рік у пер
шому півріччі [12], стан виконання у першому півріччі
державного бюджету на 2020 рік показав, що в умовах
прогнозованого зниження реального ВВП, найглибшо
го з другого кварталу 2015 року падіння реального ВВП
у другому кварталі 2020 року і міцнішої, порівняно з
прогнозом, гривні збільшуються ризики ненадходжен
ня запланованих на рік доходів.
У звітному періоді Казначейство надало з єдиного
казначейського рахунку на покриття тимчасових ка
сових розривів ПФУ для виплати пенсій і допомоги
67,4 млрд грн позик, із яких не повернено 11,4 млрд гри
вень. Слід зазначити, що таке фінансування не є зазда
легідь сформованим механізмом покриття фіскально
го ризику, а є вимушеним засобом недопущення неви
конання державою своїх соціальних функцій.
У контексті ефективного управління фінансовими
ризиками ключовим фактором є безсуперечне дотри
мання базових норм бюджетної дисципліни. Проте Ра
хунковою палатою виявлено, що у першому півріччі об
сяг тимчасово вільних коштів окремих місцевих бюд
жетів, розміщених за рішеннями місцевих рад на депо
зитних рахунках в установах державних банків,
збільшився, порівняно з відповідним періодом поперед
нього року, на 83 відс., при цьому у другому кварталі —
у 4 рази. Як наслідок, втрачалася можливість оператив
ного спрямування коштів на невідкладні заходи бороть
би з коронавірусною хворобою та її наслідками.
Загалом ризик менеджмент у фіскальній політиці
може функціонувати у двох режимах:
— Очікування, спостереження та зменшення збитків
від дрібних негативних подій у сприятливий період.
— Пом'якшення шоку та зниження негативних
наслідків у кризовий період.
Кожен з цих режимів має свої механізми щодо кон
тролю ризиків та зниження збитків, тому варто приділи
ти цим механізмам увагу. Передусім розглянемо меха
нізми, що використовуються у сприятливий період, тоб
то той проміжок часу, коли загалом наявне економічне
зростання, на світовому ринку є сприятлива кон'юнкту
ра, але виникають певні негативні явища, до яких дер
жава має бути готовою з метою мінімізації збитків. Ос
новними підходами є:
— Незалежні макроекономічні моделі із різними
сценаріями можливих ризиків. Моделювання фіскаль
них ризиків у розвинених державах виводиться з під
зони відповідальності органів, що безпосередньо бе
руть участь у формуванні фіскальної політики з метою
забезпечення незалежності цих моделей. В результаті
складання прогнозів та ризик орієнтованих моделей є
окремим етапом бюджетного процесу та специфічним
інструментом ризик менеджменту.
— Бюджетні резерви, передбачені на випадок пев
них несприятливих подій. Практично всі держави з ви
соким рівнем доходів (зокрема, країни члени ЄС, ОЕСР,
США та ін.) мають відповідні резерви, передбачені у
бюджетному процесі. Виділяють два типи резервів: на
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непередбачувані витрати (як правило, його розмір є не
великим та не перевищує 2% загального обсягу видатків
бюджету) та резерви на нові бюджетні програми. Уря
довці виходять з того припущення, що кожного року
виникають певні обставини, що змушують державу
ініціювати нові програми бюджетного фінансування, які
не були передбачені заздалегідь. Отже, обсяг фонду на
фінансування таких програм встановлюється на рівні
середньорічного типового обсягу витрат даного типу,
що спостерігається для даної держави.
— Довгострокові фонди цільового призначення.
Найчастіше такі фонди притаманні державам, для яких
характерними є стихійні лиха. Ці фонди формуються на
протязі декількох бюджетних періодів, а кошти вико
ристовуються за ухваленим урядом протоколом з ме
тою захисту накопичених ресурсів від інфляції. Як пра
вило, це інвестування у "голубі фішки", тобто найбільш
безпечні цінні папери із високим ступенем ліквідності.
У разі настання форс мажору, для якого створено фонд,
кошти можуть використовуватися для покриття збитків,
а також для стимулювання відновлення розвитку еко
номіки у тому регіоні, що зазнав втрат.
— Запас "фіскальної міцності". Притаманно для
держав із високим ступенем фіскальної дисципліни в
межах діючих фіскальних правил та впровадженим се
редньостроковим та довгостроковим бюджетним пла
нуванням. Органи, відповідальні за фінансову політику
та/або монетарну стійкість, можуть накопичувати певні
резерви для покриття короткострокових шоків та по
долання касових розривів, що пояснюються незначни
ми відходженнями від фіскальних правил. У результаті
підвищується стабільність бюджетування та додатково
зміцнюється система бюджетних правил.
— Державні гарантії. У сприятливих ринкових умо
вах держава може виступати гарантом для широкого
спектру суб'єктів господарювання, які мають значимість
для розвитку або реалізації соціальної політики і т.п. Для
всіх держав нормальним явищем є виникнення незнач
ної кількості зобов'язань за наданими державними га
рантіями, під яку в ході бюджетного процесу передба
чаються відповідні кошти. Проте позитивний репутацій
ний ефект від надання гарантій призводить до значно
більшого ефекту мультиплікації, ніж щорічні незначні
втрати через настання гарантійних випадків.
Якщо розглянути інструментарій пом'якшення
фіскальних шоків у кризові періоди, ми виявимо наба
гато більше різноманітних інструментів, що використо
вуються у світовій практиці. Пандемія COVID 19 стала
дуже наочним індикатором того, які саме інструменти
готові застосовувати різні держави в залежності від їх
рівня економічного розвитку та ступеня впровадження
ризик менеджменту у фіскальних процесах. Для країн
із високим рівнем доходів характерне застосування та
ких бюджетних інструментів:
— Здійснення додаткових непередбачених витрат,
зокрема виплат по безробіттю, збільшення видатків на
охорону здоров'я, соціальні потреби та ін.
— Проведення капітальних інвестицій та виділення
цільових грантів на різні соціально значущі проєкти.
— Адресна допомога для громадян, які її потребу
ють: субсидії, прямі виплати компенсацій через втрату
роботи і т.п. У багатьох країнах для осіб, що втратили

роботу, а також підприємців, що втратили можливість
вести економічну діяльність через пандемію, здійсню
валися прями виплати у грошовій формі. Зокрема, така
практика втілювалася у США, Канаді, Норвегії, Німеч
чині, Південній Кореї.
— Податкові преференції: зниження ставок, надан
ня можливості відкладеної сплати податків після завер
шення карантину, пролонгація податкової заборгова
ності з можливістю поетапної сплати без додаткової пені
та відсотків, а також інші заходи, покликані знизити
податковий тиск.
Необхідно розуміти, що для розвинених держав
найважливішим пріоритетом є забезпечення оборот
ності коштів в економіці та безперервне створення до
даної вартості (а отже збільшення ВВП). Відповідно,
перераховані заходи щодо прямого державного стиму
лювання купівельної спроможності громадян є не
стільки соціальною відповідальністю уряду, скільки
цілеспрямованими заходами щодо підтримки економі
ки. Тому що кошти, які громадяни отримують через ме
ханізми кризової допомоги, в результаті будуть вико
ристані для придбання товарів та послуг, а отже, еко
номічний цикл буде підтримуватися. Державі вигідніше
субсидіювати купівельну спроможність громадянина і
таким чином зберегти функціонуючий бізнес, аніж до
пустити закриття більшості підприємств та залишитися
без джерела наповнення бюджету у довгостроковій пер
спективі.
Окрім прямих бюджетних інструментів пом'якшен
ня фіскального шоку, в умовах кризи використовують
ся непрямі позабюджетні заходи, головна особливість
яких — перенесення вартості допомоги, що надається,
на майбутнє за рахунок використання фінансових
інструментів. Найбільш розповсюдженими є:
— Ін'єкції ліквідності через банківську систему. Зни
ження облікових ставок центрального банку за період
пандемії стало рекордним для багатьох країн (передусім
чергу США).
— Державні інвестиції у публічні корпорації шляхом
купівлі їх цінних паперів. Зокрема, в Німеччині, Південній
Кореї, Чилі та інших державах саме збільшення частки
державного капіталу в структурі акціонерного капіталу
підприємств стало інструментом підтримки великих
платників податків.
— Пільгові займи домогосподарствам. США, Нор
вегія, Тайланд та інші країни запустили програми, на
цілені на видачу дешевого або безкоштовного кредиту
вання домогосподарств з метою відновлення купівель
ної спроможності населення. Проте в цьому підході є
певний ризик через можливе роздмухування "кредит
ної мильної бульбашки". У разі нездатності держав, що
вжили подібних заходів, у середньостроковій перспек
тиві вийти з кризи та відновити зростання реального
ВВП, такі кредити (особливо у випадку їх неповернен
ня) стануть джерелом збільшення інфляції та подаль
шої монетарної дестабілізації.
Зовнішні та внутрішні шоки, які не залежать від гро
щово кредитної політики:
— Придбання активів державою. З метою підтрим
ки підприємств уряди багатьох держав збільшують об
сяги державних закупівель різноманітних активів, у тому
числі капітальних. У результаті економіка отримує
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імпульс для зростання, а держава відкладає проблему
на майбутнє: або ці активи виявляться вдалими інвести
ціями та повернуть свою вартість, або держава буде
змушена вирішувати питання неліквідних активів.
— Створення позабюджетних фондів з метою
фінансування певних потреб або вирішення специфіч
них задач. Для країн ЄС, у яких впроваджена жорстка
фіскальна дисципліна, позабюджетні фонди є інстру
ментом для недотримання існуючих бюджетних правил.
Наприклад, створений у Франції "Фонд Солідарності
Франції" використовується для прямої державної
підтримки бізнесу в умовах відновлення економіки після
періоду карантину. Дане рішення виявилось вдалим з
операційної точки зору та дало змогу швидко мобілізу
вати кошти для здійснення цільової допомоги. Проте
наявність позабюджетних фондів розмиває фіскальні
правила та у перспективі може призвести до неконтро
льованого дефіциту бюджету.
— Квазіфіскальні операції. Держава здійснює
підтримку не напряму, а через державні установи: пе
редусім банки та інші інституції та організації. Найроз
повсюдженішою квазіфіскальною операцією є продаж
певних товарів або послуг за ціною нижчою собівар
тості, тобто здійснення підтримки попиту на певні по
слуги шляхом свідомого заниження вартості та компен
сація збитків державного підприємства коштами бюд
жету у майбутньому. Якщо економічне зростання вда
сться відновити, державні підприємства матимуть змо
гу покрити ці збитки із власних доходів, проте якщо кри
за буде затяжною, державні підприємства будуть потре
бувати бюджетних вливань. А отже, цей інструмент знов
створюєте загрозу зростання дефіциту у майбутніх пе
ріодах.
Як ми бачимо, позабюджетні інструменти нівелю
вання фіскальних ризиків мають спільну філософію, а
саме — в їх основі лежить "державницький оптимізм".
Урядовці сподіваються, що у наступних періодах відбу
деться економічне зростання, а тому в поточний не
сприятливий період ми маємо можливість "запозичити
в майбутнього", тобто зробити певні операції, які дове
деться покривати реальним економічним ростом. Такий
підхід є зрозумілий, але не завжди призводить до пози
тивного результату, тому що у разі розвитку подій за
песимістичним сценарієм, "оптимізм минулих періодів"
може перетворитися на задачу, що не має розв'язку, у
наступному періоді. Наприклад, якщо держава вже на
копичила значний борговий тягар у попередніх періо
дах, розраховуючи на зростання у наступному, а на
справді відбулося значне потрясіння ( пандемія COVID
19), фінансова система може виявитися неплатоспро
можною. Наприклад, Аргентина, яка проходила через
тяжку фінансову кризу у 2014 році, опинилася в стані
технічного дефолту у 2020 році підчас кризи, виклика
ної пандемією COVID 19 [13].
Слід зазначити, що усі перераховані механізми
управління ризиками за економічною суттю є явними чи
неявними витратами, які здійснює держава. Тобто ме
неджмент фіскального ризику може сам по собі ство
рити додаткові фіскальні ризики у наступних періодах.
Такі витрати можуть здійснюватися з різних джерел та
розповсюджуватися на різні бюджетні періоди: на ми
нулі (якщо фонди були сформовані заздалегідь), на
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поточні (якщо ми здійснюємо фінансування з передба
чених бюджетом фондів), а також на майбутні. А отже,
до впровадження механізмів пом'якшення фіскальних
ризиків необхідно підходити не як до загальнообов'яз
кового явища, яке мусить бути передбачено у кожному
бюджетному процесі, а як до досить складного інстру
менту, який має свої плюси і мінуси. Зокрема, для втілен
ня конкретних механізмів мінімізації ризику необхідно
керуватися такими факторами:
— Раціональність. Перш за все, впроваджувані за
ходи мають відповідати принципу раціональності та
доцільності, слугувати вирішенню певних аспектів
бюджетної політики держави. Неприпустимим є
втілення певних механізмів управління ризиками ме
тодом калькування кращих світових або європейсь
ких практик, кожен інструмент має бути детально пе
ревірений на його адекватність та доцільність у конк
ретній державі.
— Розгляд альтернатив. Майже всі заходи у сфері
фіскальної політики можуть бути замінені іншими, з
досягненням аналогічної мети. Наприклад, прямі дотації
безробітному населенню можуть бути замінені на на
дання безпроцентних або пільгових кредитів державни
ми банками і т.п. Кожен з подібних інструментів має різні
позитивні й негативні сторони, може бути більш або
менш ефективним у конкретній державі, призводити до
кращої економічної віддачі.
— Максимальна вартість застосування механізму.
Якщо держава впроваджує певний інструмент знижен
ня фіскального ризику, необхідно оцінити максималь
но можливі втрати, що цей інструмент може згенерува
ти у поточному та майбутніх періодах. Та складати
фіскальну політику, виходячи із розуміння можливих
втрат від застосування цього інструменту. Проте варто
зазначити, що в поточних умовах невизначеності, коли
потенційні збитки від пандемії, карантину та їх соціаль
но економічних наслідків практично необмежені, мак
симальна вартість є досить умовним та непередбачува
ним поняттям. А отже, в ході прийняття рішень необхід
но розробляти декілька сценаріїв із переважанням "пе
симістичного" вектору.
— Очікувана економічна віддача. Як ми визначили
ся, кінцевою метою захисту держави від фіскальних
шоків є досягнення позитивного макроекономічного
ефекту, тобто зростання реального ВВП та, відповідно,
рівня реальних доходів населення. Отже, у моделях
прогнозування варто оцінювати, як той чи інший ме
ханізм може слугувати для даної мети. І при наявності
декількох альтернатив — обирати той, що дає кращу
віддачу.
— Можливі дії для уникнення прямих збитків. Дер
жава має ряд можливостей уникнути прямих збитків,
зокрема шляхом встановлення обмежень на обсяг дер
жавних гарантій та обсяг відповідальності за ними на
законодавчому рівні, шляхом своєчасного згортання
неперспективних проєктів і т.п. Створюючи механізми
підтримки та пом'якшення впливу фіскального шоку,
держава завжди має розробляти також стратегію
"швидкого виходу", тобто спосіб якомога швидше поз
бутися небажаних та непосильних зобов'язань у критич
ному випадку (навіть якщо це зашкодить соціальним та
політичним інтересам).
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— Наявні можливості на міжнародній арені. Сучасні
держави функціонують не окремо, а тісно пов'язані із
своїми державами партнерами практично у всіх сферах.
Відповідно, втілення механізмів управління фіскальними
ризиками має здійснюватися з урахуванням наявних
можливостей на зовнішніх ринках та зовнішньополітичній
арені. Наприклад, якщо держава відноситься до "G7" та
має статус провідної у світі, вона може розраховувати на
зовнішнє кредитування та вливання інвестицій, а отже має
більше шансів зберегти платоспроможність навіть за са
мих несприятливих сценаріїв. Проте коли мова йде про
країни, що розвиваються, на міжнародній арені інвесто
ри та партнери не мають великої довіри до них, а отже,
паніка зовнішніх контрагентів в умовах кризи може ста
ти лише додатковим негативним фактором.
Тобто, виходячи з перерахованих критеріїв, слід
розуміти, що підбір інструментів для управління фіс
кальними ризиками є дуже індивідуальним для кожної
держави. Більше того, у деяких випадках неправильно
сформований набір інструментів може стати джерелом
додаткового фіскального шоку при несприятливих умо
вах. Особливо якщо мова йде про країни, що розвива
ються, у яких обмежений доступ до зовнішніх запози
чень та досить сумнівна репутація з точки зору інвести
ційного клімату.
В Україні Мінфін розробляє специфічний перелік
заходів для зниження конкретних ризиків [1]. У мате
ріалах щодо інформації по фіскальних ризиках фахівці
Мінфіну розробляють короткострокові заходи, які ма
ють знизити ідентифіковані фіскальні ризики у поточній
ситуації. Однак у деяких розділах дані заходи є досить
загальними та можуть використовуватися лише як орієн
товні напрями для розробки фіскальної політики. На
приклад, щодо механізмів мінімізації негативного впли
ву макроекономічних шоків документ Мінфіну рекомен
дує: "Для відслідковування та мінімізації впливу макро
економічних ризиків на бюджет статтею 52 Бюджетно
го кодексу України передбачено механізм проведення
оцінки відповідності основних макроекономічних показ
ників показникам, врахованим у розрахунках бюдже
ту. Зокрема, визначено підстави для внесення змін до
бюджету в разі відхилення основних макроекономічних
показників від прогнозу". Тобто рекомендація є загаль
ною та не передбачає використання будь яких специ
фічних механізмів. Водночас для інших категорій фіс
кальних ризиків Мінфін виділяє специфічні заходи, про
те вони також носять більш тактичний характер та не
мають ознак фінансового механізму зниження шкоди
шляхом перенесення її вартості на майбутні періоди за
допомогою фінансових механізмів або шляхом викори
стання попередньо сформованих фондів. Тому можна
зробити висновок, що фактично в Україні не викорис
товуються фіскальні механізми мінімізації негативного
впливу фіскальних ризиків, викликаних макроекономі
чними змінами, подібні до тих, що функціонують у краї
нах ЄС.
Відповідно до результатів досліджень фахівців
ОЕСР, що вивчали впровадження фіскальних ризиків у
сучасних умовах невизначеності [14], одним з ключо
вих завдань при впроваджені даних механізмів на дер
жавному рівні є правильна операціоналізація системи
пом'якшення негативного впливу фіскальних ризиків.

Тобто така система має бути інтегрована у структурі прак
тично всіх учасників бюджетного процесу. Зокрема, на
ведемо ключові принципи правильної операційної реалі
зації системи фіскального ризик менеджменту.
— Не існує універсальних рішень. Якщо проаналі
зувати досвід держав, що успішно впровадили та вико
ристовують системи управління фіскальними ризиками,
одразу стає помітним суттєва інституційна відмінність.
Зони відповідальності Мінфіну, Казначейства, податко
вих органів, парламенту, Кабміну та інших ключових
органів влади розподіляються відповідно до особливо
стей конкретної держави. Крім того, для деяких дер
жав успішним є створення окремої незалежної устано
ви, що займається виключно фіскальними ризиками та
ризик менеджментом на державному рівні, а у деяких
державах подібні ініціативи завершилися повною невда
чею, тому що дана окрема установа не змогла досягну
ти необхідного впливу на бюджетний процес.
— В основі ефективного управління ризиками — їх
глибоке розуміння. Тому кращою практикою є створен
ня максимально потужних та укомплектованих фахів
цями вищої категорії аналітичних центрів, робочих груп
та департаментів, робота яких направлена виключно на
ідентифікацію, вимірювання та прогнозування можли
вих ризиків за різними сценаріями. Важливою задачею
є забезпечення співробітництва між фахівцями різних
напрямів, передусім — економетристів, фінансистів, по
датківців, юристів. Тому найкращі результати дають
міжвідомчі, міжгалузеві та міжфахові науково практичні
робочі групи та аналітичні центри.
— Централізація інформації та забезпечення зруч
ного доступу до інформаційних джерел. Міжвідомчий
обмін інформацією є безумовною необхідністю для
створення надійної системи прогнозування ризиків, а
отже без нього неможлива і система управління цими
ризиками. Особливо варто зазначити такий фактор, як
швидкість доступу до інформації, тому що при наявності
бюрократичних ускладнень в процесі доступу до інфор
мації щоденний операційний моніторинг може стати або
просто неможливим, або вкрай неефективним.
— Законодавче впровадження зобов'язань ключових
учасників бюджетного процесу враховувати фіскальні
ризики. У країнах, де система управління фіскальними
ризиками виявилася неефективною, складалася приблиз
но однакова ситуація, коли ідентифіковані ризики існують
на папері та опубліковані, але повністю ігноруються осо
бами, що приймають рішення. Тому єдиний ефективний
шлях — фіксація на законодавчому рівні необхідності
врахування ризик менеджменту у нормативно законодав
чому акті, який регулює бюджетний процес.
— Незалежний контроль. Весь бюджетний процес
має бути не тільки прозорим для громадськості, але й
піддаватися регулярному аудиту. Проблема полягає в
тому, що представники громадськості досить рідко ма
ють необхідні ресурси та навички, щоб забезпечити на
лежний публічний контроль.
Під час впровадження системи зменшення негатив
них наслідків від фіскальних ризиків існує ряд типових
викликів, які необхідно враховувати:
— Несхильність осіб, що приймають рішення, до
гнучкості у питаннях бюджетування. У більшості дер
жав впровадження ефективної моделі ризик менедж
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менту було пов'язане із суттєвою трансформацією бюд
жетного процесу. Відповідно, для більшості учасників
цього процесу дані зміни були досить складними та ви
кликали певний реактивний опір.
— Небажання політиків, які мають 3—5 річні стро
ки повноважень, займатися довгостроковими питання
ми. Як ми визначилися, впровадження систем захисту
від ризиків де факто є поточними або майбутніми ви
тратами. Тому більшість урядовців обирає використан
ня коштів на інші поточні потреби, аніж на підвищення
стійкості державних фінансів до шоків у майбутньому.
— Збільшення ризику політичних спекуляцій на
інформаційній відкритості. З одного боку, суспільство
отримує доступ до бачення державою потенційних ри
зиків. З іншого боку, політичні опоненти можуть вико
ристовувати песимістичні сценарії, викладені у ризик
аналізі, як платформу для критики діючої влади. А отже,
діюча влада не зацікавлена у наданні конкурентам под
ібних переваг, тому часто допускаються надмірно опти
містичні прогнози та надмірне узагальнення інформації
про ризики, що публікується.
— Старіння поточних практик ризик менеджменту,
побудованих на основі вивчених підчас світової фінансо
вої кризи 2008 року уроків. Поточні виклики (зокрема,
пандемія COVID 19) суттєво відрізняються від суто фінан
сової кризи 2008 року, а тому і підходи до ризик менедж
менту мають бути іншими. Проте розробка оптимальних
підходів займає досить багато часу, а тому кожна держа
ва має розробити ефективні інструменти самостійно.
— Досить обмежені можливості інструментів щодо
пом'якшення ризиків. Криза, викликана пандемією, про
демонструвала існуючі ліміти можливостей бюджетних
систем найрозвиненіших країн світу. Зокрема, навіть краї
ни G7 перевищили за обсягами непередбачуваних ви
датків відповідні фонди, сформовані заздалегідь та пе
редбачені у бюджетному процесі. Це явище демонструє,
що ризик менеджмент у фіскальній сфері є ефективним
лише для гасіння невеликих шоків та забезпечення більш
сприятливих умов економічного зростання підчас загаль
ного благополуччя. Проте в умовах значних шоків та по
трясінь, держава, як гарант, все одно буде змушена
відходити від фіскальних правил та не зможе пережити
подібні потрясіння "у штатному режимі", користуючись
лише інструментами пом'якшення фіскальних ризиків.
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періоді, в якому спостерігаються певні шоки, та певним
чином перерозподілити його у часі, переклавши наван
таження на більш сприятливі періоди.
В умовах пандемії COVID 19, коли макроекономіч
не середовище зазнало комплексних шоків, більшість
держав виявилися неготовими до такого рівня ризиків,
незважаючи на наявні механізми пом'якшення негатив
них впливів, тому для більшості держав у 2020 році ха
рактерною буде рецесія на рівні декількох відсотків
ВВП. Проте практика показала, що більш ефективною
є консервативна економічна політика, яка передбачає
формування значних резервних фондів за рахунок
більш високих податків. Держави, що застосовували
стимулюючу економічну політику та знижували подат
ки, в умовах глобальної кризи продемонстрували більш
глибоку рецесію. А найрозвиненіші країни із консерва
тивною фіскальною політикою (Німеччина, Норвегія)
навіть змогли відновити економічне зростання до кінця
року.
Крім того, необхідно розуміти, що кожен інструмент
пом'якшення фіскальних ризиків — це певні витрати з
боку держави, кожен інструмент має певну вартість і
зменшує потенціал економічного зростання (нагадую
чи за економічною суттю страхування, коли підчас спри
ятливих періодів без настання страхових випадків це вит
рати). Тому в умовах України застосування таких інстру
ментів викликає низку сумнівів через недостатність
фіскальних ресурсів, необхідних для покриття цього на
пряму витрат.
Отже, механізми мінімізації негативного впливу
фіскальних ризиків, викликаних макроекономічними
шоками, дають змогу певним чином захистити економі
ку держави від глибоких депресій, проте мають цілий
ряд особливостей та обмежень при їх використанні. Для
впровадження ефективних інструментів необхідна ком
бінація політичної волі, фіскальної дисципліни, достат
нього економічного потенціалу та репутації на міжна
родній арені. А для ефективного використання такі ме
ханізми мають бути органічно інтегровані практично на
всіх етапах бюджетного процесу. Однак за умови на
стання дуже значних потрясінь та комбінованих фіскаль
них шоків, у ході яких реалізуються одразу декілька
песимістичних сценаріїв, суспільство все одно вимага
тиме від держави специфічних для конкретної ситуації
антикризових заходів, що найбільш вірогідно супере
читимуть існуючим фіскальним правилам.

В основі дієвого ризик менеджменту на рівні дер
жави лежить ефективна ідентифікація ризиків та гли
бока інтеграція інструментів зменшення ризиків у бюд
жетному процесі. В залежності від існуючих у державі
практик реалізації бюджетного процесу можуть бути два
підходи: або глибока інтеграція ризик орієнтованих
політик безпосередньо у структурі органів, що реалізу
ють фіскальну політику, або створення окремої неза
лежної установи, яка орієнтована суто на аналіз та
мінімізацію ризиків. Крім того, у світовій практиці є два
ключових способи пом'якшення фіскальних ризиків: це
створення компенсаційних фондів заздалегідь або пе
ренесення поточних збитків на майбутні періоди шля
хом використання певних фінансових інструментів. Од
нак обидва методи дозволяють досягти однієї мети:
дають змогу зняти надмірне навантаження на бюджет у
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ASSESSMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Статтю присвячено оцінці сучасного стану ресурсного потенціалу сільськогосподарських
підприємств Миколаївської області України. Продемонстровано, що ефективності господарю
вання зумовлена оцінкою ресурсного потенціалу, особливостей взаємодії складових елементів,
перспектив їх розвитку. Зазначено, що ресурсний потенціал регіону формується при взаємодії
природнокліматичних умов та основних виробничих факторів галузі, а саме: кількості і якості
земель сільськогосподарського призначення; наявності трудових ресурсів, зайнятих у сільсько
господарському виробництві; рівня і якості матеріальнотехнічного забезпечення виробницт
ва. Проаналізовано показники ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, що
дозволило зробити висновок про зниження ефективності використання ресурсного потенціалу
за досліджуваний період 2017—2019 рр. Встановлено фактори, які перешкоджають надход
женню інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області на рівні аграрних підприємств. Ви
значено основні напрями покращення формування та ефективного використання ресурсного
потенціалу сільськогосподарських підприємств.
The current state of resource potential of the agricultural enterprises of the Mykolaiv region is
estimated in article. The development of any enterprise depends on the efficient use of all available
resources. The presence of a certain amount of resources is an important condition for effective
farming, the implementation of the production process. Assessment of resource potential, features
of interaction of constituent elements, prospects of their development plays a significant role in
improving the efficiency of management. Especially important is the qualitative characteristics of
the state and level of use of resource potential. In the formation of the resource potential of
agricultural enterprises, more attention should be paid not to its quantitative increase, but to
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qualitative improvement and compliance with the optimal proportions between its individual
components. The effective use of resource potential depends on a number of factors, the main of
which are: a rational ratio of elements in the structure of resource potential, a production management
system, the introduction of resourcesaving technologies, and taking into account natural and climatic
conditions. The resource potential is used in the activities of enterprises in order to perform the
appropriate technological operations, taking into account the specifics of the industry structure. It
is revealed that the uneven socioeconomic development of individual territories leads to
differentiation of the results of the activities of producers. It is noted that the resource potential of
the region is formed by the interaction of natural and climatic conditions and the main production
factors of the industry, namely: the quantity and quality of agricultural land; availability of labor
resources employed in agricultural production; the level and quality of material and technical support
of production. The indicators of efficiency of agricultural enterprises are analyzed, which allowed to
draw a conclusion about the decrease in the efficiency of use of resource potential for the studied
period. The factors that hinder the inflow of investments in the agricultural sector of the Mykolaiv
region are established. The main directions of improving the formation and efficient use of resource
potential of agricultural enterprises are identified.

Ключові слова: ресурсний потенціал, сільськогосподарські підприємства, ефективність, стратегія фор
мування та використання, конкурентоспроможність.
Key words: resource potential, agricultural enterprises, efficiency, strategy of formation and use,
competitiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ресурсний потенціал слугує матеріальною основою
виробничих можливостей господарств. Збалансоване
формування ресурсів підприємств — це важлива пере
думова ефективного їх використання. Саме наявність
ресурсного потенціалу та ефективність його викорис
тання визначаються стратегічним розвитком підприєм
ства. Певних обсяг ресурсів зумовлює найважливіші
умови ефективного ведення господарства, здійснення
процесу виробництва. У зв'язку з цим все більшої акту
альності набувають питання формування та ефективно
го використання ресурсного потенціалу підприємств з
метою підвищення конкурентоспроможності сільсько
го господарства та національної економіки загалом.
Перехід до інтенсивних методів господарювання
потребує оцінки ресурсів, залучених до технологічних
операцій у галузі. Оцінка ресурсного потенціалу, особ
ливостей взаємодії складових елементів, перспектив їх
розвитку відіграє значну роль у підвищенні ефективності
господарювання. Особливо важливою є якісна харак
теристика стану та рівня використання ресурсного по
тенціалу.
Економічну спрямованість використання ресурсно
го потенціалу можна визначити, як матеріальну умову
до розширеного відтворення. Збалансоване поєднан
ня ресурсного потенціалу можна представити через
співвідношення його складових, яке дозволяє реалізу
вати стратегічні цілі підприємства та поєднати еко
номічні, соціальні та екологічні чинники розвитку.
Потенційні можливості використання ресурсів, їх
збереженні та відтворенні визначені в межах оцінка
ефективності сільськогосподарського виробництва. Це
дозволить більш повно враховувати невикористані за
паси та забезпечувати науково обгрунтоване ведення

господарства, виявляти можливі резерви щодо підви
щення економічної ефективності використання окремих
видів ресурсів [1]. Можна зробити висновок про
доцільність врахування величин накопичених ресурсів,
наявність природних ресурсів, рівень їхнього викорис
тання, обсяг створеного ними валового продукту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Особливості формування та використання ресурс
ного потенціалу сільськогосподарських підприємств
розкрито у наукових працях таких вчених: В.Г. Андрій
чук [2], О.М. Вишневська, М.В. Гладій [3], Н.О. Піняга
[4], В.М. Трегобчук [5], О.В. Ульянченко [6], І.І. Червен,
В.С. Шебанін [7], А.Е. Юзефович та інші. Проте оцінка
ресурсного потенціалу сільськогосподарських під
приємств та ефективність використання окремих його
складових обов'язково повинна враховувати регіо
нальні особливості, що свідчить про актуальність обра
ної теми дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка сучасного стану ресурсного
потенціалу сільськогосподарських підприємств Мико
лаївської області та визначення напрямів покращення
його формування та ефективного використання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Ресурсний потенціал використовується у діяльності
підприємств з метою виконання відповідних техноло
гічних операцій з урахуванням особливостей галузевої
структури. Прикладні виклади науковців акцентують
увагу, що нерівномірність соціально економічного роз
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Таблиця 1. Ефективність діяльності сільськогосподарських
підприємств

якість земель сільськогосподарсько
го призначення; наявність трудових
ресурсів, зайнятих у сільськогоспо
Роки
Відхилення
дарському виробництві; рівні і якість
2019 у %
Показники
(відсоткових матеріально технічного забезпечен
2017
2018
2019
пунктів)
ня виробництва. Основні показники
до 2017
ресурсного потенціалу представлені
Вартість валової продукції сільського
14045,2
15336,9 16798,5 19,6
за статистичною інформацією у таб
господарства, млн грн
лиці 2.
у т.ч. продукції рослинництва
13564,8
14832,6 16236,1 19,7
продукції тваринництва
480,4
504,3
562,4
17,1
За даними таблиці 2 можна зро
Продукція сільського господарства у
12219
13498
14926
22,2
бити висновки, що в Миколаївській
розрахунку на одну особу, грн
області земельні ресурси використо
Рівень рентабельності операційної діяльності, % 24,8
23,4
16,7
-32,7в.п.
вуються неефективно, незважаючи
Чистий прибуток (збиток), млн грн
2938,7
3292,7
2707,1
-7,9
на те, що в регіоні зосереджені до
Підприємства, які одержали чистий прибуток
відсотків до загальної кількості підприємств
88,5
88,4
88,8
0,3
сить великі масиви сільськогоспо
фінансовий результат, млн грн
3373,9
3494,7
3145,9
-6,8
дарських угідь, які знаходяться у ко
Підприємства, які одержали чистий збиток
ристуванні сільськогосподарських
відсотків до загальної кількості підприємств
11,5
11,6
11,2
-2,6
підприємств. За останні роки кіль
фінансовий результат, млн грн
435,2
202,0
438,8
0,8
кість сільськогосподарських під
Джерело: складено авторами за даними [8; 9].
приємств зменшилася, у 2019 році по
витку окремих територій призводить до диференціації рівняно з 2017 кількість підприємств скоротилася на
результатів діяльності товаровиробників.
3,0%, у тому числі фермерських господарств — на
Миколаївська область має значні можливості для 8,5%. Існує тенденція до зменшення площі сільськогос
розвитку аграрного сектору. За існуючого рівня природ подарських угідь — на 0,8% та збільшення площі ріллі
но ресурсного потенціалу Миколаївщина традиційно на 0,5%.
вважається одним із регіонів інтенсивного землероб
Успіх сільськогосподарського виробництва знач
ства, якому виробляється значна частина сільськогос ною мірою залежить від того, настільки правильно та
подарської продукції України. Питома вага області у ефективно використовується його головне багатство —
загальному виробництві продукції сільського господар земля. Відбувається скорочення загальної площі
ства становить у 2019 році 3,8%, у тому числі: продук сільськогосподарських угідь в області у (1888,1 тис. га
ція рослинництва — 4,3%, продукція тваринництва — у 2019 році проти 2006,2 тис. га у 2017 році). Це свідчен
2,1 %.
ня того, що певна частина угідь переводиться в не
Для подальшого розвитку галузі необхідне прове сільськогосподарські землі для потреб промислової та
дення деталізованої оцінки, перегляд низки позицій соціально побутової інфраструктури. Земельний фонд
щодо організаційно економічних, технічно технологіч Миколаївщини характеризується високим ступенем
них умов функціонування підприємств галузі. Основні сільськогосподарського освоєння (77%) та розора
показники ефективності діяльності сільськогосподарсь ністю сільськогосподарських угідь (90%) станом на
ких підприємств Миколаївської області представлено в 2019 рік.
таблиці 1.
Останнім часом землекористування здійснюється з
Аналіз показників таблиці 3 дозволив зробити вис суттєвими порушеннями науково обгрунтованої струк
новок про зниження ефективності використання ресур тури посівів та спричиняє виснаження грунтів. Спрямо
сного потенціалу в сільгосппідприємствах Миколаївсь ваність на досягнення максимальних вигод та обме
кої області за 2017—2019 роках. Так, вартість валової женість заходів щодо підвищення родючості грунтів та
продукції сільського господарства у 2019 році станови землеохоронних витрат впливає на якісний стан грунтів.
ла 16798,5 млн грн, що на 19,6% більше порівняно з Незмінно переважаючими в загальній посівній площі
2017 роком.
сільськогосподарських культур залишаються культури
У 2019 році чистий прибуток сільськогосподарсь зернові та зернобобові та соняшник, що є культурами
ких підприємств порівняно з 2017 роком зменшився на інтенсивного землеробства.
Структура сільськогосподарських угідь має забез
231,6 млн грн (7,9%) та порівняно з 2018 роком — на
585,6 млн грн (17,8%). Рівень рентабельності опера печувати найбільш ефективне використання наявних
ційної діяльності за досліджуваний період зменшився з виробничих ресурсів та одержання максимальних об
24,8% до 16,7%, тобто на 32,7 відсоткового пункту.
сягів вирощування продукції. З обробітку насамперед
Варто відзначити кількість підприємств, що отрима доцільно виключити найгірші землі, а також розташо
ли прибуток, у 2019 році на 0,3% більше, ніж у 2017 році, вані на крутих схилах ділянки. Саме ці землі слід займа
але фінансовий результат чистого прибутку зменшився ти насамперед бобовими травами, здатними відтворю
на 6,8%. А от кількість підприємств, що отримали вати до 500—700 кг гумусу на одиницю площі, накопи
збиток зменшилися на 2,6% у 2019 році порівняно з чувати 150—200 кг азоту. А це рівноцінно внесенню
2017 роком, але фінансовий результат чистого збитку 20—30 т гною і 150 кг азоту на 1 га [7].
Трудові ресурси є важливою складовою ресурсно
збільшився на 0,8%.
Сукупність природно кліматичних умов та основних го потенціалу сільгосппідприємств, які характеризують
виробничих факторів галузі при їх сумісній взаємодії ся кількісними та якісними показниками, а саме: осві
формує ресурсний потенціал регіону, а саме: кількість і тою, професійною підготовкою, стажем, кваліфікацією,
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віком працівника. Від якості та ефектив
Таблиця 2. Рівень ресурсного потенціалу
ності використання такого ресурсу ба сільськогосподарських підприємств Миколаївської області
гато в чому залежать результати діяль
Роки
Відхилення
ності та конкурентоспроможності
Показники
2019 у %
2017
2018
2019
до 2017
підприємств, ефективного використан
3970
4008
3849
-3,0
ня сільськогосподарських земель. Тому Кількість сільськогосподарських
стратегічного значення для ефективно підприємств, одиниць
у т. ч. фермерські господарства
3389
3252
3100
-8,5
го функціонування сільськогосподарсь
Земельні ресурси
ких підприємств в умовах розвитку рин Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 1040,4 1035,8 1032,5 -0,8
1013,6
1015,5
1018,7
0,5
кових відносин набуває людський фак у т.ч. рілля, тис. га
Трудові ресурси
тор [10, c. 172].
14523
13395
14090
-3,0
Останніми роками в Миколаївській Середньооблікова кількість найманих
працівників, зайнятих у сільському
області склалася тенденція прогресую господарстві, осіб
чого зменшення кількості сільського Середньомісячна номінальна заробітна
5167
6263
7794
50,8
населення, значного зменшення плата найманих працівників, грн
602,9
687,7
773,1
28,2
кількості та частки працівників, зайня Продуктивність праці (на 1 зайнятого в
сільськогосподарському виробництві;
тих у сільськогосподарському вироб у постійних цінах 2016 р.), тис. грн
ництві, зростання частки населення у т.ч. у рослинництві
621,2
708,7
796,4
28,1
старшого віку. Станом на 2019 рік се у тваринництві
329,0
364,3
419,1
27,4
Матеріально-технічні ресурси
редньооблікова чисельність найманих
12536,9 14196,0 15532,7 25,7
працівників, зайнятих у сільському гос Виробнича собівартість продукції (робіт,
послуг) сільського господарства у
подарстві області зменшилася на 3,0% сільськогосподарських підприємствах,
порівняно із 2017 роком, що пов'язано млн грн
7321,7
8656,4
9323,5
27,3
з низьким рівнем заробітної плати, со у т.ч. прямі матеріальні витрати, млн грн
728,5
870,1
1010,8
38,8
ціальними умовами життя сільського на прямі витрати на оплату праці, млн грн
амортизація
основних
засобів,
млн
грн
847,8
1097,4
1309,1
54,4
селення.
Наявність енергетичних потужностей на
1468,1
1684,4
1410,5
-3,9
Проаналізуємо рівень використан кінець року, тис. кВт
ня трудових ресурсів сільськогоспо Припадає енергетичних потужностей на
148
170
139
-6,1
дарських підприємств Миколаївської 100 га посівної площі, кВт
7647
7960
-0,3
області (табл. 2). Продуктивність праці Наявність сільськогосподарської техніки в 7976
на одного зайнятого в сільськогоспо сільськогосподарських підприємствах, шт
Поголів’я худоби та птиці, тис. голів
810,0
807,4
743,8
-8,2
дарському виробництві у 2019 році
Джерело: складено авторами за даними [8; 9].
збільшилася на 28,2%, порівняно з да
ними 2017 року, у тому числі в рослинництві збільшен застосування. Імпортно орієнтовані матеріальні витра
ня відбулося на 28,1%, у тваринництві — на 27,4. Це ти залежать від девальвації національної валюти та
пояснюється зменшенням кількості працюючих та інфляційних процесів в державі. Збільшення витрат
збільшенням виходу валової продукції (табл.1). Але цей можна пояснити подорожчанням основних складових
показник залишається досить низьким в порівнянні з матеріальних ресурсів та кількістю використання міне
іншими областями України.
ральних добрив, засобів захисту рослин, насіннєвого
Загалом основні показники матеріально технічних матеріалу, запасних частин до техніки, які в основному
ресурсів ресурсного потенціалу сільськогосподарських імпортуються, відіграють фундаментальну роль у струк
підприємств мають негативну динаміку (табл. 2). Це турі собівартості продукції. Якість матеріальних запасів
зменшення енергетичних потужностей, сільськогоспо значно погіршилась, сільськогосподарські товарови
дарської техніки, поголів'я худоби та птиці та збільшен робники максимально намагаються заощадити їх у про
ня виробничої собівартості продукції.
цесі виробництва, використовуючи аналоги сумнівної
Аналізуючи важливу складову — мате
ріальні витрати, можна констатувати, що
Таблиця 3. Наявність основних видів
частка матеріальних витрат на виробницт сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських
во сільськогосподарської продукції
підприємствах
збільшилася, так у 2019 році вона складала
Відхилення
60,0% від загального обсягу витрат, тоді як
Види техніки
2017 2018 2019
2019
у 2017 році — 58,4%.
у % до 2017
Найбільш вагомими у структурі матері Трактори, од.
6408
6164 6421 0,2
6
6
0
альних витрат у 2019 році були витрати на Трактори в розрахунку на 1000 га ріллі, од. 6
1366
1299 1332 -2,5
мінеральні добрива — 31,3%, пальні і мас Зернозбиральні комбайни, од.
2
2
0
тильні матеріали — 20,7%, насіння і посад Зернозбиральні комбайни в розрахунку на 2
1000 га посівної площі культур зернових та
ковий матеріал — 15,9% та запасні части зернобобових (без кукурудзи), од.
ни, ремонтні та будівельні матеріали для Кукурудзозбиральні комбайни, од.
69
46
49
-29,0
Бурякозбиральні машини, од.
30
23
24
-20,0
ремонту — 10,1%.
12
17
Обсяг зібраної валової сільськогоспо Картоплезбиральні комбайни, од.
103
103
117
13,6
дарської продукції прямо пропорційно за Доїльні установки та апарати, од.
лежить від своєчасного та достатнього її
Джерело: складено авторами за даними [9].
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Таблиця 4. Динаміка капітальних та прямих інвестицій
у сільське, лісове та рибне господарство
Миколаївської області, 2017—2019 рр.
Роки
Інвестиції

2017

2018

2019

Капітальні інвестиції у сільське, лісове та
2585,1
рибне господарство, млн грн
Прямі іноземні інвестиції, тис. дол. США 4329,0

2384,9

2061,6

4183,2

4338,0

Джерело: складено автором за даними [9].

якості замість оригінальних, використавши останні, ви
рощена продукція не витримує конкуренції та завідомо
є збитковою.
Прямі витрати на оплату праці зросли на 38,8% у
2019 році. Це пов'язано зі зростанням середньомісяч
ної номінальної заробітної плати найманих працівників,
зайнятих у сільському господарстві. Показник аморти
зації основних засобів збільшився на 54,4%.
Сільськогосподарське виробництво в сучасних умо
вах розвитку суспільства не може ефективно працюва
ти без розвинутої матеріально технічної бази, спромож
ної забезпечити відповідальний технологічний рівень.
Аналізуючи динаміку машино тракторного парку об
ласті, слід відзначити, що протягом останніх років спо
стерігається тенденція до зменшення кількості техніки
у сільськогосподарських підприємствах (табл. 3).
Рівень забезпеченості сільськогосподарською тех
нікою залишається недостатнім якісно та кількісно, пе
реважна більшість техніки є фізично та морально зно
шеною, що призводить до значних перевитрат коштів
та праці. Як свідчать дані таблиці 3, кількість тракторів
у сільськогосподарських підприємствах області за до
сліджуваний період збільшилася лише на 0,2%. При не
значному збільшенні тракторів протягом цих років їх
кількість на 1000 га орних земель залишається не
змінною і становить 6 од.
Відбулося зменшення кількості зернозбиральних
комбайнів на 2,5% та залишився незмінним рівень за
безпеченості ними — 2 од. на 1000 га посівної площі
культур зернових. Також наявність кукурудзозбираль
них комбайнів зменшилася на 29,0%, бурякозби
ральних машин — на 20,0%, а кількість установок та
апаратів збільшилася на 13,6%. Слід зазначити, що з
2018 року у сільськогосподарських підприємствах з'я
вилися картоплезбиральні комбайни і у 2019 році скла
дають 17 од.
Потрібно відзначити, що низький рівень ефектив
ності використання земельних ресурсів зумовлений не
дотриманням технологій, незадовільним технічним ос
нащенням підприємств. Забезпеченість сільського гос
подарства основними видами сільськогосподарської
техніки знаходиться в межах 40—50 % від норматив
ної потреби. Більша частина технічних засобів має ви
сокий рівень зносу та потребує відповідної якісної мо
дернізації. Незадовільний стан забезпеченості сільсько
господарських підприємств технікою зумовлений також
неспроможністю вкладати кошти в придбання нової
сільськогосподарської техніки. У формуванні кадрово
го потенціалу підприємств також спостерігаються нега
тивні тенденції. Недостатній рівень соціально еконо
мічного розвитку інфраструктури села, низька заробіт
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на плата, незадовільні умови праці спричи
нили зниження якості кадрів.
Інвестиції є головним фактором еконо
мічного росту, відновлення та отримання
Відхилення
доходу від господарської діяльності, спри
2019 у %
яють ефективній діяльності аграрного сек
до 2017
тору економіки. Залучення інвестицій за
-20,3
безпечує спроможність продуктивного роз
0,2
витку діючих виробництв, їх модернізацію,
створення та впровадження сучасних тех
нологій та техніки [11, с. 429]. В таблиці 4
представлена динаміка капітальних та прямих інвестицій
у сільське, лісове та рибне господарство Миколаївсь
кої області протягом 2017—2019 рр.
За досліджуваний період сума капітальних інвес
тицій у сільське господарство зменшилася на 20,3%, що
свідчить про погіршення інвестиційної діяльності в га
лузі. Прямі інвестиції у 2019 році порівняно с 2017 ро
ком збільшилися лише на 9,0 тис. дол. США (0,2%). Але
в умовах глибокої економічної та фінансової кризи, яка
має місце в національній економіці, навіть ці невеликі
кошти є вагомим для розвитку галузі, хоча для усунен
ня причин цієї кризи вони незначні.
Агропромисловий комплекс регіону має достатньо
умов для значного залучення коштів як від вітчизняних,
так і від іноземних інвесторів. Такими умовами є родючі
чорноземні грунти; вдала географічна позиція; досить
розвинута транспортна інфраструктура; придатні для
сільського господарства кліматичні умови; наявність
робочої сили.
Проте існує низка факторів, які перешкоджають
надходженню інвестицій в аграрний сектор Миколаївсь
кої області на рівні аграрних підприємств: ризики ви
робничого циклу аграрної продукції; фізично зношена
та морально застаріла матеріально технічна база
підприємств; низька якість та недостатня конкурентос
проможність сільськогосподарської продукції; нестача
оперативної ринкової інформації; недосконала законо
давча база; відсутність повноцінного ринку землі; нега
тивний інвестиційний імідж країни загалом, низький
рівень капіталізації прибутків підприємств тощо.
При формуванні ресурсного потенціалу сільсько
господарських підприємств слід більше уваги приділя
ти не кількісному його нарощуванню, а якісному вдос
коналенню та дотриманню раціональних пропорцій між
окремими його складовими. Ефективне використання
ресурсного потенціалу залежить від низки чинників, го
ловними з яких є: раціональне співвідношення елементів
у структурі ресурсного потенціалу, система управління
виробництвом, впровадження ресурсозберігаючих тех
нологій, врахування природно кліматичних умов.

ВИСНОВКИ
У формуванні ресурсного потенціалу сільськогос
подарських підприємств визначальну роль відіграє со
ціальна, економічна та екологічна політика держави,
реалізація якої не можлива без фінансової державної
та регіональної підтримки. Визначена пріоритетна роль
держави, що повинна сприяти розвитку інвестиційної
політики на засадах застосування системи субсидуван
ня з метою підвищення конкурентоспроможності га
лузі.
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Результатом оцінки сучасного стану сільгосп
підприємств протягом 2017—2019 рр. є висновок
щодо неефективного використання наявних ресурсів
підприємств. Для покращення ситуації формування
та ефективного використання ресурсного потенціа
лу сільгосппідприємств у Миколаївській області не
обхідно діяти за такими напрямами: формування
досконалого економічного механізму господарю
вання; оптимізація структури посівних площ; удос
коналення структури земельних угідь та технології
виробництва сільськогосподарських культур; вне
сення необхідної кількості органічних добрив;
зміцнення матеріально технічної бази підприємств
на інноваційних засадах; впровадження екологобез
печних, ресурсо і енергозберігаючих грунтозахис
них технологій, стимулювання органічного земле
робства; створення належних умов для повноцінно
го відтворення трудового потенціалу та професійно
інтелектуального розвитку; запровадження комплек
су організаційно технологічних та фінансових за
ходів, спрямованих на ефективне використання усіх
наявних ресурсів підприємств.
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ANALYSIS OF GLOBAL TRENDS IN THE ISLAMIC FINANCIAL SERVICES MARKET
Статтю присвячено аналізу глобальних тенденцій розвитку ринку ісламських фінансових послуг і
визначення переваг розширення ісламського фінансування в Україні. Досліджується динаміка роз
витку трьох ключових секторів галузі ісламських фінансів: ісламської банківської справи, ісламсь
кого ринку капіталів та ісламського страхування.
Ринок ісламських фінансових послуг розвивається досить динамічно і у 2018 році сягнув познач
ки 2,19 трлн дол. США. Ісламський банкінг є найголовнішим представником галузі ісламських фінан
сових послуг, маючи у розпорядженні 72% загальної вартості активів всієї галузі. Первинний ринок
сукук продовжує зростати, оскільки нові юрисдикції планують випуски суверенного сукуку. Спос
терігається тенденція до зростання і розвитку ринку ісламського страхування у різних країнах та
регіонах: за останні 6 років страхові внески виросли в середньому майже на 6,9%.
Автори вважають, що розвиток ісламського фінансування в Україні є досить доречним та перс
пективним, оскільки дозволить розширити фінансовоекономічні відносин з мусульманськими краї
нами і залучити необхідні фінансові ресурси, зокрема, на реалізацію соціально важливих проєктів.
The article is devoted to the analysis of global trends in the Islamic financial services market
development and the definition of the benefits of Islamic financing expanding in Ukraine. The dynamics
of development of three key Islamic finance industry sectors is studied: Islamic banking, Islamic capital
market and Islamic insurance.
The market of Islamic financial services is developing quite dynamically and in 2018 reached 2.19 trillion
USA dollars. Islamic banking was found to be the most important representative of the Islamic financial
services industry, with 72% of the total assets of this industry. Islamic banks and Islamic banking products
are actively distributed around the world, particularly in Europe and the United States. The primary market
for sukuk continues to grow. The outlook for the global sukuk market development remains positive, as
new jurisdictions plan to issue sovereign sukuk. The future development of the Islamic capital market is
quite promising, as Sharia law is becoming more regulated, and Islamic financial documents and
transaction structures — more standardized. his will help to reduce the cost of such agreements. There is
a trend of growth and development of the Islamic insurance market in different countries and regions:
over the past 6 years, insurance premiums have grown by an average of almost 6,9%.
The dynamic development and significant potential for growth of the Islamic financial services industry
lies in the unique competitive advantages associated with Sharia principles, which provide that capital is
used for the public good and economic activity creates added value. These aspects ensure social
prosperity at the national and global levels.
Considering the problems with attracting the necessary financial resources in the American and
European markets, as well as to prepare the necessary basis for expanding financial and economic
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relations with Muslim countries, the authors consider the development of Islamic finance in Ukraine quite
appropriate and promising. In particular, it will allow attracting the necessary financial resources for the
implementation of socially important projects.

Ключові слова: ісламські фінансові послуги, ісламський банкінг, ісламський ринок капіталів, сукук,
ісламські фонди, такафул.
Key words: Islamic financial services, Islamic banking, Islamic capital market, Sukuk, Islamic funds, Takaful.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Фундаментальні особливості ісламської економіки та
фінансів орієнтують діяльність економічних суб'єктів не
лише на забезпечення добробуту своєї сім'ї, а й на важ
ливі соціальні цілі. Вони стимулюють розвиток торгівлі
та надання різних фінансових послуг, але водночас за
побігають лихварству, необгрунтованому зростанню бор
гового навантаження, істотно обмежують можливості
недобросовісної торгівлі і торгівлі уявними фінансови
ми активами, прив'язують фінансові зобов'язання до ре
ального економічного ефекту та реальних активів [1].
Темпи зростання населення ісламських країн за про
гнозами протягом наступних двадцяти років удвічі пе
ревищуватимуть приріст немусульманського населення,
а через десять років майже 30% молоді світу складати
муть мусульмани [2]. Тож майбутній розвиток та роз
ширення галузі ісламських фінансових послуг з демог
рафічної точки зору на глобальному рівні є доволі пер
спективним. Окрім цього, у зв'язку зі збільшенням чи
сельності мусульманського населення в країнах Захо
ду, а також через зацікавленість інвесторів у гео
графічній диверсифікації інвестицій, інтерес традицій
них банків до ісламських фінансових продуктів значно
підвищився. Ісламські фінансові інститути можуть ста
ти "новим диханням" світової економіки.

Теоретичною та ідеологічною базою, що виступає
підгрунтям для ісламських фінансових установ, є Коран.
Коран містить в собі повний кодекс життя мусульмани
на. Сучасна економічна концепція ісламу обгрунтовує
таку господарську діяльність людини, яка спрямована
на забезпечення справедливого балансу між матеріаль
ними і духовними потребами, між індивідуальними і су
спільними обов'язками [1].
Галузь ісламських фінансів складається з трьох
основних секторів:
— банківська справа (Islamic Banking);
— ринки капіталу, що включають сукук (ісламські
облігації, Sukuk) та ісламські фонди (Islamic Fund);
— такафул (ісламське страхування, Takaful).
Після двох років незначного зростання галузь
ісламських фінансових послуг (Islamic Financial Services
Industry, IFSI) повернулася до значних темпів приросту
(8,3%). У 2017 році вартість галузі ісламських фінансо
вих послуг вперше за історію свого існування переви
щила рівень 2 трлн дол. США і продовжила зростання
у 2018 році, досягнувши рівня 2,19 трлн дол. США
(рис. 1).
Ісламський банкінг відіграє важливу роль у струк
турі галузі ісламських фінансових послуг у світі і є най
головнішим її представником (рис. 2).
З 2000 р. по 2016 р. капітал ісламських банків зрос
тав значними темпами: з 200 млрд дол. (2000 р.) до
2,2 трлн дол., і очікується, що до 2022 р. сягне рівня
3,8 трлн дол. [4].
Попри невелику частку світових фінансових активів,
ісламські банки встановили свою присутність у більш ніж
60 країнах і набули системного значення у 14 юрисдик
ціях.
У мусульманських країнах, де банківська діяльність
здійснюється на базі норм шаріату, окрім центрально
го банку за комерційними банками ще наглядають так
звані спостережні ради шаріату. Вони слідкують за до
триманням релігійних норм при проведенні операцій, а
також за відповідністю банківських продуктів нормам
шаріату.
Проте, західних інвесторів не відлякує додатковий
інститут контролю. У країнах Пакистані, Катарі, ОАЕ
відкриваються офіси банків, що засновані за участі інве
сторів із США, Німеччини, Голландії, Швейцарії, Росії,
Казахстану. Така активність зарубіжних інвесторів по
в'язана з тим, що значна кількість західних компаній
ведуть бізнес у країнах Близького Сходу. Проте круп
них інвесторів не завжди задовольняє рівень банківсь
кого обслуговування в країнах цього регіону. Через це,
разом зі зростанням обсягу інвестицій (найбільше у ви
добуток та переробку нафти), зросла й необхідність
розвитку банківського сектору держав Близького Схо

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питань розвитку галузі ісламських
фінансових послуг займались як провідні зарубіжні
вчені економісти, так і вітчизняні дослідники. Серед
числа зарубіжних дослідників можна виокремити праці
таких вчених: Аскарі Х., Беккін Р., Вагізова В., Ель Га
мал М., Ель Корчі М., Ігоніна А., Ікбал З, Журавльов А.,
Зулькібри М.,Мірахор А., Ноор М., Сабірзянов А. та ін.
Серед українських авторів, які вивчають проблеми роз
витку індустрії ісламських фінансових послуг слід заз
начити праці таких вчених: Корнєєв В, Мозговий О., Су
бочев О., Токар В., Чугаєв О., Юркевич О. та ін.
Попри перераховані дослідження, проблематика
процесів, що відбуваються на світовому ринку ісламсь
ких фінансових послуг, на наш погляд, охоплена дале
ко не повністю. Особливо це стосується ключових
трендів розвитку галузі та особливостей розширення
ринку ісламських фінансових послуг у немусульмансь
ких країнах.

МЕТА СТАТТІ
Метою даного дослідження є вивчення основ функ
ціонування індустрії ісламських фінансових послуг,
аналіз глобальних тенденцій його розвитку, а також
визначення ключових перспектив розширення ісламсь
кого фінансування в світі та його розвитку в Україні.
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Рис. 1. Світовий обсяг активів галузі ісламських фінансових послуг за секторами
Джерело: [3, с. 9].

Рис. 2. Розподіл глобальних активів галузі
ісламських фінансових послуг у 2018 р.
Джерело: [5, с. 10].

ду. Ісламські банки та ісламські банківські продукти
активно поширюються в світі, зокрема, в Європі та США.
Транснаціональні банки відкривають відділення, які
працюють відповідно до норм шаріату, так звані
"ісламські вікна" [6].
Ісламські банки фінансують різноманітні сектори
економіки. Світова статистика констатує, що більше
чверті фінансування припадає на придбання споживчих
товарів довгострокового користування. Нерухомість та
будівництво (16% фінансування), виробництв (12%
фінансування) і торгівля (8%) є двигунами економічно
го розвитку та необхідною умовою для загальноеконо
мічного процвітання [6].
Світова ісламська банківська індустрія зросла у
2018 році лише на 0,9% з вартістю активів 1,57 трлн дол.
США, відповідно скоротивши свою частку в загальній
структурі галузі ісламських фінансових послуг до 71,7%
(див. рис. 2). Таке нестабільне зростання за цей період
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пояснюється головним чином знеціненням місцевих ва
лют у перерахунку на долар США, особливо в деяких
країнах з перехідною економікою, що мають суттєву
частку ісламських банківських активів. Найбільший спад
вартості банківських активів спостерігався в Ірані та
Судані.
Попри повільніші темпи зростання світових активів,
частка внутрішнього ринку для ісламського банкінгу
щодо загального банківського сектору все ще продов
жувала зростати у значній кількості країн, хоча й по
вільнішими темпами. Ісламський банківський бізнес заз
нав збільшення частки внутрішнього ринку в 19 країнах,
залишаючись постійним у шести інших (включаючи Іран
та Судан, які мають 100% частки ринку).
Так, частка ісламського банкінгу по відношенню до
активів традиційних банків у 2018 р. у Кувейті станови
ла 40,6%, Малайзії — 26,5%, Катарі — 25%, ОАЕ —
20,6%, Йорданії — 15,6% (рис. 3).
Менше 10% від усіх банківських активів припадає
на ісламські банки в таких країнах, як Бахрейн, Пакис
тан, Єгипет, Оман, Туреччина, Індонезія та ін. І лише в
двох ісламських країнах частка ісламських банків в
структурі всієї банківської системи знаходиться на рівні
100% (Судан та Іран).
Ісламський банкінг зростає не тільки в мусульмансь
ких країнах, але і в ряді немусульманських.
Серед немусульманських країн світу центром
ісламських фінансів залишається Великобританія. В
країні працює п'ять повноцінних ісламських банків (табл.
1), а понад 17 інших банків (філій традиційних банків)
пропонують ісламські фінансові послуги.
Лідером ісламського банкінгу в регіоні Західної
Європи є Великобританія, де протягом 2004—2008 рр.
було створено п'ять банків, що працюють за нормами
ша ріа ту. Ще 17 британських банків відкрили у
"ісламські вікна". Щоправда 88% ісламських активів Ве
ликобританії припадає на один банк з "ісламським
вікном" — HSBC Amanah (16,7 млрд дол.) [7].
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Якщо для мусульманських
країн створення ісламських бан
ківських інститутів було виклика
но необхідністю відповідності їх
економіки релігійним принципам
ісламу, то для немусульманських
країн поява ісламських фінансо
вих інститутів стало, передусім,
відповіддю на потреби значної
кількості мусульман, що прожи
вають в них і потребують відпові
дних шаріату фінансових послу
гах.
Ісламський ринок капіталів. З
початку 1990 х років ісламський
ринок капіталу швидко розвивав
ся по всьому світу. Цей ріст був
обумовлений підвищенням до
ходів країн експортерів нафти в
результаті зростання світових цін
на нафту. Ісламський ринок капі
талу є невід'ємною частиною
ісламської фінансової системи.
Він дозволяє мобілізовувати та
оптимально розподілити фінан
сові ресурси, реалізуючи посе
редницьку роль ісламських
фінансових інститутів у процесі
інвестування.
Ісламський ринок капіталів
представлено ринком "сукук" і
ісламськими фондами.
Сьогодні ринок сукук —
швидко зростаючий сегмент
ісламського ринку капіталів. Він
Рис. 3. Частка ісламського банкінгу в структурі банківської
є другим після ісламського банк
системи країни у 2018 р.
інгу за величиною і класом ак
Джерело: [5, с. 11].
тивів у галузі ісламських фінансів.
Ринок сукук став важливим засо
Таблиця 1. Ісламські банки, розташовані
бом для інвестування в різні сфери без порушен
у Великобритані за станом на 2019 р.
ня норм шаріату.
За визначенням Організації бухгалтерського
Банк
Країна походження
Акціонери
обліку та аудиту ісламських фінансових інститутів Abu Dhabi Islamic Bank Об’єднані Арабські Abu Dhabi Islamic Bank
Емірати
(AAOIFI), сукук — це сертифікати рівної вартості,
Катар
Masraf Al Rayan
що являють собою нерозділені частки у праві влас Al Rayan Bank
Bank of London and
Великобританія
Серед інших, акціонери з
ності на матеріальні активи, майнове право і по Middle East
Кувейту
слуги [8, с. 6].
Gatehouse Bank
Великобританія
Серед інших, акціонери з
Кувейту
Водночас сукук можна розглядати і як ко
Катар
Ісламський банк Катару
мерційний документ, який дає іноземному інвес QIB UK
(Quatar Islamic Bank)
тору права власності на базовий актив (Організа
Джерело: [3, c. 12].
ція міжнародних ісламських фінансових ринків —
IIFM) [9, с. 19].
Суверенний cукук. Суверенні випуски в черговий раз
В якості інструменту фінансування сукук забезпе склали більшість випусків, а саме: 74% від загальної
чує фінансування як державних (суверенний сукук), так кількості у 2018 році. Однак загальна кількість випусків
і приватних структур (корпоративний сукук).
суверенних сукуків зменшилась на 9% у 2018 році. Тен
Середньорічні темпи зростання ісламських цінних денція до сталих випусків сукук була посилена у 2018
паперів у період з 2009 по 2014 рр. становили понад році випуском першого суверенного зеленого сукук
19,56%, а загальна вартість світового сукука досягла в урядом Індонезії.
кінці 2014 року майже 300 млрд дол. США [10, с. 13].
Уряд Великобританії у 2014 році став першою захі
Попри складні глобальні умови, нові випуски сукук в дною державою, яка випустила державний цінний папір
2018 році досягли 93 млрд дол. США, демонструючи зрос (северенний сукук). Попит на даний інструмент в 11 разів
тання на 1,7%, у порівнянні з попереднім роком (рис. 4). перевищив суму підписки, намічену від самого початку.

91

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Рис. 4. Динаміка випуску "сукук" у 2005—2018 рр.
Джерело: [5, с. 18].

Корпоративний cукук. Емісія корпоративного сукук
набула значного поштовху у 2018 році на загальну суму
24,4 млрд дол., що на 55% більше порівняно з попе
реднім роком. Зростання корпоративних випусків було
зумовлене значними випусками ОАЕ, а також трьома
іншими юрисдикціями: Малайзія, Саудівська Аравія та
Туреччина.
У 2018 році, загалом 10 країн залучили кошти на
корпоративному ринку сукук. Найбільшими емітентами
залишились Малайзія та ОАЕ. В цю десятку країн увій
шли і корпорації з трьох країн, що не є членами Орга
нізації ісламського співробітництва (Organisation of
Islamic Cooperation, OIC) з Європи — Ірландія (1,2%),
Нідерланди (0,3%) та Великобританія (1,3%) [5].
Ринок cукук у Великобританії був створений в
2007 році, і фіксував зростання в подальшому. На сьо
годні 57 видів cукук були розміщені на Лондонській
Фондовій Біржі (LSE) на суму 51 млрд дол.
Аналізуючи загальний обсяг випуску сукук у 2018 ро
ці за секторами, варто зазначити, що державний та сек
тор фінансових послуг продовжують показувати най
більший обсяг таких випусків. На ці два сектори припа
дає 79% загального обсягу випусків сукук у 2018 р. [5,
с. 19].
Загалом первинний ринок сукук продовжує зроста
ти. Випуски сукук для підтримки мети зеленого та ста
лого фінансування продовжувались у 2018 році, особ
ливо з азіатського регіону. На додаток до першого су
веренного випуску зеленого сукук Індонезією, Малай
зія також вжила заходів для підвищення "зеленого ко
льору" сукук, шляхом продовження, у квітні 2018 року,
гранту на схему сукук, яка дозволяє зменшити подат
кові витрати на емісію та передбачає податкові пільги
для інвесторів зеленого сукук.
Прогноз щодо розвитку світового ринку сукук за
лишається позитивним, оскільки нові юрисдикції, такі
як Казахстан, планують випустити суверенний сукук най
ближчим часом, а Великобританія планує перевипуск
суверенного сукуку.
Кількість ісламських фондів збільшились у 2018 році
і скалає 1292 фонди (у 2017 р. — 1161 ісламські фон
ди). Загальний обсяг активів, що знаходяться в уп
равлінні (Assets under Management, AuM), за станом на
кінець 2018 року становить 67,4 млрд дол. (рис. 5).
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Загальна кількість країн, де зареєстровані ісламські
фонди, за станом на 2018 рік становить 34. Два ключо
вих місця реєстрації ісламських фондів — Малайзія та
Саудівська Аравія, на загальну суму яких припадає
близько 65% всіх активів в управлінні ісламських
фондів. Три наступні країни базування капіталу ісламсь
ких фондів відносяться до групи немусульманських
країн: Ірландія (9%), США (5%) та Люксембург(5%) [5].
Кількість фондів, які займаються інвестуванням на
глобальному рівні, становлять 33%. Однак значна
кількість фондів також зосереджується на внутрішніх
ринках, особливо у Малайзії (24%) та Саудівській Аравії
(18%) [5, с. 20].
Основу структури ісламських фондів за класами
активів становлять: власний капітал, грошовий ринок та
товари. Більшість фондів були орієнтовані на власний
капітал (42%) зі збільшенням обсягу до 28,6 млрд дол.
США у 2018 році. Частка грошового ринку дещо змен
шилась, порівняно з 2017 роком, і становить 25%
(17,03 млрд дол.). Натомість клас "товари" збільшилися
до 15% від загальної кількості ісламських фондів, що
становить 9,8 млрд дол. (2017: 14%, 9,5 млрд дол.) [5].
Нині зростання ісламського ринку капіталів значно
випереджає темпи зростання традиційних банків. Все
це впливає на традиційні фінансові інститути, які дивер
сифікуються, пропонуючи своїм клієнтам ісламські
фінансові послуги, сумісні з нормами шаріату [11].
Ісламське страхування (такафул). Ісламська страхо
ва галузь є одним із важливих елементів ісламської
фінансової системи. Вона доповнює інші сегменти і ви
ступає в ролі каналу розподілу ризиків, допомагаючи
протистояти фінансовим потрясінням.
Оскільки норми ісламу забороняють періодичні
фіксовані внески в обмін на отримання компенсації при
виникненні збитку, котрий носить імовірнісний харак
тер і відтак дає можливість страховику отримати стра
хову премію без сплати відшкодування страхувальнику,
то подібна форма здійснення страхової діяльності су
перечить ісламу.
Альтернативно до традиційного страхування, в
ісламських країнах в останні десятиліття набув поши
рення механізм страхування, який дозволяє уникнути
певних заборон за шаріатом. Цей механізм, що отри
мав назву "такафул", призначений для захисту інтересів
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своїх учасників від непередбачуваних обста
вин шляхом солідарної участі у прибутках та
збитках.
Учасники такафул фонду здійснюють доб
ровільні грошові внески (табарру) у спеціаль
ний страховий фонд, що призначений для по
криття збитків у разі настання страхового ви
падку. Оператор такафул фонду (страховик)
встановлює частки, в яких розділяються гро
шові кошти, частина з яких спрямовується на
інвестиції, що організовані за принципом под
ілу прибутків і збитків [12].
Розмір частки внесків, що спрямовуються
до накопичувального фонду для подальшого
інвестування, обговорюються заздалегідь у
Рис. 5. Активи ісламських фондів в управлінні та
контракті і становлять 50—60%. Інвестуван
кількість ісламських фондівза 2008—2018 рр.
ня може здійснюватися оператором тільки в ті
Джерело: [5, с. 19].
напрямки та діяльності, які не заборонені ша
ріатом. Як правило, розмір вкладу, який вносить учас
ник, залежить від типу покриття та особистих обста
вин, а також визначається природою ризику і періо
дом покриття.
У разі виникнення дефіциту страхового фонду,
солідарну відповідальність за його покриття нести
муть всі учасники за рахунок власних коштів. На
відміну від традиційного страхування, такафул опе
ратор (страховик) не бере на себе частину ризиків
учасників, а займається лише управлінням страховим
фондом.
Ринок ісламського страхування відносно моло
дий, але його потенціал величезний. Півтора мільяр Рис. 6. Динаміка страхових внесків глобального
да мусульман у світі являють собою потенційну
ринку такафул у 2011 — 2017 рр.
клієнтську базу, яку жоден страховик не може доз
Джерело: [5, с. 29].
волити собі ігнорувати. Спостерігається тенденція до
зростання і розвитку ринку ісламського страхування в внески загального та сімейного ісламського страхуван
різних країнах та регіонах.
ня в 2017 р. оцінюються (номінальна вартість у доларах
Світовий обсяг страхових премій у галузі такафул США) у 7,2 млрд дол. та 18,9 млрд дол. відповідно [5].
підвищився на 1,5% та за станом на 2017 р. оцінюється
За регіонами, Південно Східна Азія має найбільшу
в 4 892 млрд дол. У порівнянні з 2016 р., відбулось кількість такафул інституцій (30%), потім йдуть країни
збільшення показника на 2,2%. Попри уповільнення члени Ради співробітництва арабських держав (Gulf
темпів економічного зростання, підвищення рівня Cooperation Council, GCC) і країни МЕНА з 27% і 26%
інфляції, а також обмінний курс в країнах, де надають відповідно [5, c. 34].
ся послуги галузі такафул, внески по загальному стра
Розподіл продукції такафул варіюється в різних краї
хування в 2017 році виросли на 4,3% (в номінальному нах та між сегментами бізнесу. Хоча ряд ринків покла
обсязі). За 6 років (2012—2017 рр.), внески галузі ви дається на агентів і брокерів, щоб генерувати значну ча
росли в середньому майже на 6,9% (рис. 6).
стину загального бізнесу такафул, інші використовують
Якщо говорити про регіони, то країни члени Ради прямі канали. Передбачувана відсутність прозорості в
співробітництва арабських держав Перської затоки процесі продажів і маркетингу, а також відсутність дот
(Galf Cooperation Council, GCC) у 2017 р. зберігають римання міжнародних стандартів — це ті проблеми, що
свою провідну роль як найбільшого світового ринку обмежують збільшення внесків із сімейного такафулу.
ісламського срахування (такафул). Обсяг внесків у ре Вираження довіри споживачів та впевненість на ринку, а
гіоні становить 11,7 млрд дол. — понад 44% від загаль також прозорість процесу збуту необхідні для стійкого
ного обсягу глобальних внесків сектору ісламського зростання такафул внесків та частки ринку в цілому.
страхування. Друге місце посідає Близький Схід та
У сучасний період глобальна індустрія ісламських
Північна Африка (10,3 млрд дол.) — 31,4% глобально фінансових послуг демонструє динамічний розвиток і
го ринку Такафул. Далі йдуть Південно Східна Азія і серйозний потенціал для зростання.
Тихоокеанський регіон (3,9 млрд дол.), Південна Азія
В умовах економічної нестабільності, вітчизняний
(0,2 млрд дол.) та Африка на південь від Сахари фінансовий ринок як ніколи потребує розширення своїх
(0,01 млрд дол.) [5].
можливостей. Одним із таких напрямів може бути га
Іран, Малайзія, Саудівська Aравія та ОАЕ є основ лузь ісламських фінансових послуг.
ними ісламськими страховими ринками, сконцентрував
Ісламський банкінг та фінанси — це інноваційний
ши більш ніж 87% загальних внесків у 2017 р. Валові спосіб для ряду країн пострадянського простору, де
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проживає багато мусульман, зміцнити політичні та еко
номічні зв'язки з ісламськими країнами [13].
Українські фінансисти зацікавилися ісламським
фінансовими інструментами з метою залучення в
країну інвестицій з мусульманських країн. Арабські
країни неодноразово висловлювали бажання прий
ти на вітчизняний ринок із широкомасштабними інве
стиціями на взаємовигідних умовах. Але на сьогодні
рівень співробітництва України з мусульманськими
країнами, зокрема, у фінансово інвестиційній сфері,
є доволі низьким. До основних причин можна відне
сти:
1) відсутність нормативно правової бази в Україні
відносно використання ісламських фінансових інстру
ментів, а разом з тим і відповідних гарантій захисту інве
стиційних проєктів;
2) відсутність ісламських банків або ісламських
"вікон", а відтак — невирішеність проблем прямих бан
ківських розрахунків, що змушує комерційні структу
ри мусульманських країн та України розраховуватись
через треті країни або використовувати непрозорі схе
ми;
3) слабка взаємна поінформованість сторін про
можливості в налагодженні ефективної фінансової взає
модії.
Цікавим фактом є те, що українські промислові ком
панії вже використовують ісламські фінансові продук
ти, проте за межами України. Одною з таких компаній є
підприємство, що входить до групи компаній "Метінвест"
— британський прокатний завод Spartan UK. У грудні
2017 року він залучив поновлювану кредитну лінію
(15 млн фунтів стерлінгів), яка була надана найбільшим
ісламським банком в Європі — Bank of London and The
Middle East (BLME). Це перше ісламське фінансування
для групи "Метінвест" та вітчизняних корпорацій зок
рема [14].
Досвід використання інструментів ісламського
фінансування немусульманськими країнами є досить
позитивним. Інвестиції в розвиток інфраструктури краї
ни (приклад Великобританії) стимулюють активність
населення, знижують рівень безробіття, зосереджують
увагу працездатного населення на конструктивних еко
номічних процесах і, як наслідок, зменшують соціальну
напруженість серед населення.
Використання механізмів ісламського фінансу
вання для цілей модернізації інфраструктури може
відкрити Україні нові можливості в порівнянні із тра
диційним кредитуванням інвестиційних проектів. Умо
ви надання фінансових ресурсів у цьому випадку пе
редбачають реалізацію проектів, що мають високе
соціальне значення. А такого роду фінансування ре
алізувати в умовах традиційної фінансової системи
часто виявляється досить складно, адже потенціал
бюджетної підтримки у країні є недостатньо високим,
а можливості населення сплачувати послуги, які на
даватимуться з використанням модернізованих
об'єктів, досить незначні. У разі залучення фінансо
вих ресурсів з ісламських країн, можна досягти
мінімізації ризиків реалізації проєкту загалом і кож
ного з партнерів зокрема, отримавши можливість при
ступити до реалізації важливих для населення країни
проєктів.
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Останнім часом дедалі більше зростає інтерес до
питань функціонування ісламської фінансової системи,
яка динамічно розвивається та впевнено завойовує
світовий фінансовий простір.
У 2017 році вартість галузі ісламських фінансових
послуг вперше за історію свого існування перевищила
рівень 2 трлн дол. США і продовжила зростання у
2018 році, досягнувши рівня 2,19 трлн дол. США. Це
відбулось завдяки суттєвому покращенню роботи трьох
секторів: ісламського банківського сектору, ісламсько
го ринку капіталу та такафул (ісламського страхуван
ня).
Ісламський банкінг є найголовнішим представником
галузі ісламських фінансових послуг, маючи у розпо
рядженні 72% загальної вартості активів індустрії
ісламських фінансових послуг. Ісламські банки та
ісламські банківські продукти активно поширюються в
світі, зокрема, в Європі та США.
Первинний ринок сукук продовжує зростати. Випус
ки сукук для підтримки мети зеленого та сталого фінан
сування продовжувались у 2018 році, особливо з азіат
ського регіону. Прогноз щодо розвитку світового рин
ку сукук залишається позитивним, оскільки нові юрис
дикції, такі як Казахстан, планують випустити суверен
ний сукук найближчим часом, а Великобританія планує
перевипуск суверенного сукуку. Станом на 2018 рік
ісламські фонди зареєстровані у 34 країнах. За прогно
зами, майбутній розвиток ісламського ринку капіталу є
досить перспективним. Юриспруденція шаріату стає все
більш врегульованою, а ісламські фінансові документи
і структури угод — більш стандартизованими, тому
очікується зниження витрат на здійснення таких угод.
Спостерігається тенденція до зростання і розвитку
ринку ісламського страхування в різних країнах та ре
гіонах: за 6 років (2012—2017 рр.), внески галузі вирос
ли в середньому майже на 6,9%.
Динамічний розвиток і серйозний потенціал для зро
стання галузі ісламських фінансових послуг криються в
унікальних конкурентних перевагах, пов'язаних з прин
ципами шаріату, котрі передбачають, що капітал вико
ристовується для суспільного блага, а економічна
діяльність утворює додану вартість. Ці аспекти забез
печують суспільне процвітання на національному та гло
бальному рівнях.
Враховуючи проблеми із залученням необхідних
фінансових ресурсів на американських та європейських
ринках, а також з метою підготовки необхідного основ
для розширення фінансово економічних відносин з му
сульманськими країнами, ми вважаємо розвиток
ісламського фінансування в Україні досить доречним та
вигідним з таких причин:
— принципи ісламського фінансування за своєю
природою спрямовані на розвиток реального сектору
економіки. Вільні фінансові ресурси мусульманських
країн можна залучити для фінансування інвестиційних
та інфраструктурних проєктів в Україні;
— розвиток ісламських фінансових послуг та за
провадження нових ісламських продуктів сприятиме
розвитку діяльності вітчизняних фінансових інститутів;
— діяльність ісламських фінансових установ в Ук
раїни стимулюватиме подальший розвиток бізнесу че

Інвестиції: практика та досвід № 24/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
рез залучення інвесторів з мусульманських країн;
— використання механізмів ісламського фінансу
вання і практична робота з ісламськими інвестиціями
через ісламські банки призведе до майбутнього оздо
ровлення банківської системи України, оскільки голов
ний принцип роботи ісламського банку — це взаємна
довіра, якої не вистачає вітчизняному фінансовому рин
ку.
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THE STATE OF INNOVATIONS IN UKRAINE AND THEIR IMPACT ON THE POSITION
OF COMPETITIVENESS IN THE GLOBAL ECONOMY
Статтю присвячено аналізу стану інновацій в Україні та їх впливу на конкурентоспроможність
національної економіки в глобальному світі.
Здійснено огляд програмних документів, які визначають курс на розвиток конкурентоспро
можної інноваційної економіки України та цільові показники інноваційного розвитку. Проана
лізовано індикатори "Індексу глобальної конкурентоспроможності", що впливають на інно
ваційну конкурентоспроможність держави в порівнянні з інноваційними країнамилідерами. До
сліджено тренди індексів, субіндексів та індикаторів розвитку економіки України, що засвідчи
ло недостатню інноваційну активність економічних агентів, досить слабке місце держави на
інноваційній мапі світу, обмежений інноваційний потенціал, незадовільний стан впровадження
інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), недостатній рівень витрат на дослідження і роз
робки тощо. Показано, що в умовах Четвертої промислової революції домінантне значення для
посилення інноваційної конкурентоспроможності України має відігравати перегляд ролі фак
торів, що впливають на економічне зростання країни, передусім — це відновлення роботи про
мисловості, яка в розвинених країнах виконує роль фундаменту індустріального розвитку та
створення сучасного матеріального базису для підвищення соціальних стандартів життя гро
мадян. Запропоновано посилити державний вплив на зміну структури матеріального вироб
ництва, зростання кількості високотехнологічних підприємств, підвищення наукоємності ви
робництва, збільшення фінансування науководослідних та дослідноконструкторських робіт
(НДДКР) та зміну структури фінансування, розширення масштабу включення вітчизняних ви
робників у глобальні ланцюги доданої вартості, що позитивно вплине на темпи індустріалізації
країни, формування потужного матеріального базису для поступового переходу від індуст
ріального до постіндустріального суспільства.
The article is devoted to the analysis of the general state of innovations in Ukraine and their impact
on the competitiveness of the national economy in the global world, determination of the factors
influencing the innovative development of Ukraine. The state documents, which define the course
for the development of a competitive innovative economy of Ukraine and targets for innovative
development have been reviewed. The indicators of the Global Competitiveness Index, which affect
the state of innovative competitiveness of the state have been analyzed as compared to the innovative
leading countries. The dynamics of indexes, subindexes and indicators of the Ukrainian economy
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that show the state of the country on the innovation map of the world, namely the introduction of ICT,
innovation potential, state of expenditures on research and development, state of innovative
autonomy of national economies have been studied.
In terms of innovation potential, Ukraine doubly falls behind the countries — innovative leaders of
the world. Among the factors influencing Ukraine's innovative development are the following: Ukraine
is losing its ground in the overall competitiveness rating due to the general economic crisis in the
country, unstable financial system, unstable "macroeconomic stability". The loss of ground in the
subindexes on the innovation component — "the introduction of ICT", "innovation potential" was
due to reduced research and development costs as a percentage of GDP, weakening of "cooperation
with many stakeholders", lack of mechanisms of knowledge commercialization. Science does not
yet serve as the driving force of economic development. According to the indicators of "growth of
innovative companies" and "companies that implement breakthrough ideas" of the subindex of
"business dynamism", Ukraine improved its rates in 2019, although in general these rates are in the
last third of The Global Competitiveness Index. Low rates are related to the raw material orientation
of the country's economy. During the years of independence, Ukraine has shown a general tendency
to reduce the innovative activity of enterprises. The growth of global innovation competitiveness
requires overcoming this imbalance through the economy restructuring, which will allow the high
tech and scienceintensive industries to develop.
Ключові слова: інновація, конкурентоспроможність, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інно
ваційний індекс, технологічні інновації.
Keywords: innovation, competitiveness, innovative activity, innovative development, innovation index,
technological innovations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки України
відбуваються зміни, пов'язані із глобалізаційними та
євроінтеграційними процесами. Україна приєдналася до
глобальної ідеї забезпечення сталого динамічного зро
стання, націлена на соціально економічну стабілізацію,
модернізацію національної економіки, поступовий рух
до постіндустріального суспільства. Для того щоб зай
няти гідне місце серед економік світу і стати конкурен
тоспроможним учасником глобального економічного
простору, Україні необхідно зробити перехід від еко
номіки, що будується на експорті сировини, викорис
танні природних ресурсів та дешевої робочої сили, до
високорозвинутої соціальноорієнтованої економіки,
яка грунтується на знаннях та високих технологічних
досягненнях. Євроінтеграційні процеси передбачають
поступову імплементацію в економічну систему Украї
ни цивілізаційних основ економічної системи країн
Європейського Союзу, орієнтованої на модель іннова
ційного розвитку, де рушієм конкурентної економіки
стають наукоємні виробництва, науково технічні роз
робки, високотехнологічні вироби, телекомунікаційні
послуги, що відповідають п'ятому та шостому техноло
гічним укладам. Але на сьогодні стан конкурентоспро
можності економіки України незадовільний, не відпо
відає стратегічним цілям і планам суспільного розвит
ку. Водночас в України є значний потенціал для росту
та активізації інноваційної діяльності на мікро , мезо
та макрорівні. І саме пріоритети досягнення високого
рівня інноваційного розвитку та конкурентоспромож
ності національної економіки мають стати предметом
посилення державного впливу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблематики інноваційної діяльності
присвячені праці вітчизняних вчених: О. Амоші, Т. Ар
тьомової, Я. Белінської, В. Гейця, М. Гнилорибова,
І. Єгорова, В. Захарченко, Я. Жаліла, І. Краснокутсь
кої, А. Козлової, Б. Маліцького, І. Матюшенко, А. Павлю
ка, Д. Покришки, О. Поповича, О. Прогнімак, М. Скрип
ниченко, О. Соколової, Д. Турко, Л. Федуловової, І. Чер
нявської, Л. Шинкарук, З. Юринець та інших. Попри ве
лику кількість наукових досліджень щодо впливу інно
вацій на конкурентоспроможність національної еконо
міки, із плином часу окремі проблемні питання інновац
ійної діяльності в Україні в контексті завдань підвищен
ня конкурентоспроможності в глобалізованій економіці
залишаються невирішеними та потребують подальшо
го вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Дослідити загальний стан інноваційної конкуренто
спроможності України у глобальному вимірі на основі
аналізу позиції держави у "Індексу глобальної конку
рентоспроможності" (The Global Competitiveness Index,
GCI), а також визначити чинники, що перешкоджають
інноваційному розвитку України та підвищенню рівня її
конкурентоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Пріоритет досягнення високої інноваційної актив
ності та конкурентоспроможності України в глобально
му економічному просторі невіддільний від наукової та
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технічної діяльності вчених і практиків. Стаття 54 Кон
ституції України гарантує свободу творчої діяльності,
захист інтелектуальної власності, авторських прав [1].
Варто підкреслити, що на державному рівні ухвале
но низку концепцій і програм, які визначають напрями
інноваційного розвитку України. Зокрема, необхідність
переходу вітчизняного виробництва на інноваційний шлях
розвитку, підвищення якісних характеристик науково
технологічного потенціалу України до стандартів розви
нених країн, пришвидшення процесу опанування науко
вими знаннями, новими технологіями та їх практичному
використанню визначено в "Концепції науково технічного
та інноваційного розвитку України" (1999 рік) [2], дія якої
розрахована на період стабілізації економіки та досяг
нення траєкторії постійного зростання.
Залежність рівня конкурентоспроможності націо
нальної економіки від збалансованої державної політи
ки в сфері розвитку національної інноваційної системи,
у тому числі, необхідність усунення відставання Украї
ни у технологічному розвитку від розвинутих країн світу
знайшло відображення в "Концепції розвитку національ
ної інноваційної системи", схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680
р. [3].
В Указі Президента України від 30 вересня 2019 року
№ 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на пе
ріод до 2030 року" [4] та в Національній доповіді "Цілі
сталого розвитку: Україна" [5] зазначено, що основою
стратегічного курсу України до 2030 року має стати
впровадження інноваційної моделі, модернізація інфра
структури та зростання економіки через структурну пе
ребудову, утвердження України як високотехнологічної
держави, створення умов для піднесення вітчизняної
науки та інноваційної сфери, що дасть змогу побудува
ти нову високотехнологічну економіку, мотивувати до
інноваційної діяльності та технічного переоснащення ви
робництва з високою доданою вартістю [5, с. 66]. Курс
на розвиток конкурентоспроможної інноваційної еко
номіки України відображено також в інших державних
документах.
Серед індикаторів реалізації "Стратегії розвитку
сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року",
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів Ук
раїни від 10 липня 2019 р. № 526 р, визначено завдання
щодо підвищення місця України в світових інноваційних
рейтингах, а саме: в "Глобальному індексі конкурентос
проможності" (The Global Competitiveness Index), у "Гло
бальному інноваційному індексі", в "Європейському
інноваційному табло", "Індексі приваблювання та
лантів", "Індексі людського розвитку", в рейтингах Doing
Business, ICT Development Index [6].
Оцінка за "Індексом Глобальної конкурентоспро
можності" (The Global Competitiveness Index — GCI)
країн світу щорічно здійснюється Всесвітнім економіч
ним форумом у Звітах глобальної конкурентоспромож
ності (The Global Competitiveness Report) [7]. Варто
підкреслити, що в 2018 році методику GCI було змінено
на версію 4.0 [8], яка діагностує розвиток світової еко
номіки в умовах Четвертої промислової революції із
врахуванням процесів цифровізації та технологізації.
При цьому 140 країн оцінюються за 98 індикаторами (з
яких 64 індикатори є новими), згрупованими в 12 основ
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них субіндексів — інституціональний розвиток, інфра
структура, впровадження ІКТ, макроекономічна
стабільність, здоров'я, навички, ринок товарів, ринок
праці, фінансова система, обсяг внутрішнього ринку,
динаміка бізнес розвитку, здатність до інновацій [7].
Україна, серед 141 країн світу, у GCI 4.0 2019 по
сіла 85 е місце (рис. 1), погіршивши результати в 5 з
12 основних субіндексів за рік [7]. Основний регрес за
фіксовано у фінансовій системі, де України опустилася
на 19 позицій — до 136 го місця (117 місце у 2018 р.);
субіндексі "здоров'я" — на 7 позицій (101 місце у 2019 р.
в порівнянні з 94 — у 2018 р.). Втрачено позиції в по
рівнянні з 2018 р. за субіндексами, що демонструють
інноваційний розвиток України, зокрема, "впроваджен
ня ІКТ" — 78 позиція у рейтингу (77 — у 2018 р.), "інно
ваційний потенціал" — 69 місце (58 — у 2018 р.). Падін
ня на 2 пункти відбулося і за субіндексом "макроеконо
мічна стабільність" — 133 місце (131 — у 2018 р.). За
двома субіндексами Україна зберегла минулорічну по
зицію: за обсягом внутрішнього ринку — 47 місце, за
інфраструктурою — 57 місце. Другий рік поспіль покра
щуються позиції країни за трьома субіндексами, а саме,
"інституціональний розвиток" — на 6 пунктів (з 110 — у
2018 р. — на 104 місце у 2019 р.), "ринок товарів" — на
16 пунктів (з 73 — у 2018 р. — на 57 місце у 2019 р.),
"ринок праці" — на 7 пунктів (з 66 місця у 2018 р. — на
59 у 2019 р.) [7, с. 570— 573; 8, с. 575—577].
За субіндексом "впровадження ІКТ" втрачено 1 пункт
за рахунок падіння всіх складових субіндекса, а саме —
кількості телефонних та інтернет підписок та кількості
інтернет користувачів.
За субіндексом "інноваційний потенціал" у 2019 ро
ку в порівнянні з 2018 роком Україною втрачено 2 пун
кти через зниження місця у рейтингу складових індика
торів "витрати на дослідження і розробки у відсотках
до ВВП" (з 56 місця у 2018 р. — на 67 у 2019 р.), "співпра
ця з багатьма зацікавленими сторонами" (з 56 у 2018 р. —
на 58 місце у 2019 р.). За деякими складовими субіндек
са спостерігається збереження позицій ("наукові публі
кації" — 50 місце, "кількість патентних заявок" — 62 міс
це, "якість дослідних інституцій" — 44 місце). Зростан
ня має місце по таких індикаторах: "стан розвитку клас
терів", де відбувся приріст на 10 пунктів (з 106 — на
96 місце у 2019 р.), "вимогливість покупця" — на 9 пунк
тів (з 74 — на 65 місце), "різноманітність робочої сили"
— на 3 пункти (з 62 — на 59 місце), "спільні міжнародні
винаходи" та "кількість заявок на торгові марки" — на
1 пункт (з 56 на 55 місце та з 60 на 59 місце у 2019 р. —
відповідно) (табл. 1).
За "інноваційним потенціалом" Україна, займаючи
60 місце із 141 країн у GCI 4.0 2019, вдвічі відстає від
країн лідерів, маючи 40,1 за 100 бальною шкалою. Для
порівняння, топ 10 країн з інноваційною складовою кон
курентоспроможності мають такі показники: Німеччи
на — 86,8; Сполучені Штати Америки— 84,1; Швейца
рія — 81,2; Тайвань, Китай — 80,2; Швеція — 79,1; Рес
публіка Корея — 79,1; Японія — 78,3; Великобританія
— 78,2; Франція — 77,2; Нідерланди — 76,3.
Якщо проаналізувати, за рахунок яких складових
ці країни лідери є інноваційно конкурентоспроможни
ми, то можна відзначити такі найпотужніші індикатори
[10]:

Інвестиції: практика та досвід № 24/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
2019

78

60

2018

85
77

58

2017-2018

83
81

61

2016-2017

81
85

52

2015-2016

85
86

54

79

2014-2015

76

85

81

2013-2014

94
93

84

2012-2013

81

71
73

2011-2012

82

74

2010-2011

82
83

63
0

10

20

30

40

50

60

89
70

80

90

100

рівень технологічного розвитку до 2017\ впровадження ІКТ з 2018р
інноваційний потенціал
місце України в GCI

Рис. 1. Позиції України в Індексі глобальної конкурентоспроможності в 2010— 2019 роках
Джерело: систематизовано та побудовано за даними [7—9].

— Німеччина — дослідження та розробки (290 па
тентних заявок на 1 млн населення);
— США — якість науково дослідних установ та
кількість опублікованих наукових праць;
— Швейцарія — висококваліфікована робоча сила
та спільні міжнародні винаходи;
— Тайвань, Китай — кількість патентних заявок та
різноманітність робочої сили;

— Швеція — спільні міжнародні винаходи та витра
ти на дослідження та розробки;
— Південна Корея — вимогливість покупців,
кількість патентних заявок та витрати на дослідження
та розробки;
— Японія — дослідження та розробки (найбільше
заявок на патенти серед усіх 10 країн лідерів, понад
490 на 1 млн населення);
— Великобританія — кількість наукових публі
кацій;
Таблиця 1. Рейтингові оцінки України у GCI 4.0
— Франція — дослідження та розробки, якість
(2018—2019 рр.) за субіндексом "інноваційний
науково дослідних установ;
потенціал"
— Нідерланди — співпраця з багатьма зацікав
2018 р.
2019 р.
леними
сторонами.
Індекс Місце Індекс Місце
Індикатори
Якщо
порівняти глобальний рейтинг першої де
(0-100) (1-140) (0-100) (1-141)
сятки країн у GCI 4.0 2019 з рейтингом ТОП 10 за суб
39,0
58
40,1
60
Субіндекс «інноваційний
потенціал»
індексом конкурентоспроможності, спостерігається
12.01 Різноманітність робочої сили 58,7
62
60,4
59
взаємозалежність — сім із десяти інноваційних еко
12.02 Стан розвитку кластерів
37,3
106
40,9
96
номік світу є лідерами за Індексом глобальної кон
12.03 Спільні міжнародні
12,5
56
13,0
55
курентоспроможності, а інші три інноваційні еконо
винаходи (на 1 млн населення)
міки входять в ТОП 15 за глобальною конкурентос
12.04 Співпраця з багатьма
45,5
56
47,0
58
зацікавленими сторонами
проможністю (табл. 2).
12.05 Кількість наукових
79,7
50
80,6
50
Як зазначають вчені [11], рівень інноваційної кон
публікацій
курентоспроможності
пов'язаний з ефективністю інно
12.06 Кількість патентних заявок
16,2
62
17,3
62
ваційної політики, а також "…практичною реалізацією
(на 1 млн населення)
єдиної загальнодержавної стратегії формування націо
12.07 Витрати на дослідження та
20,6
56
15,0
67
розробки (% ВВП)
нальної інноваційної системи, що містить необхідні за
12.08 Якість дослідницьких
10,2
44
11,8
44
конодавчі, інституціональні, фінансово бюджетні та
установ
інші складові, із створенням і підтримкою національ
12.09 Вимогливість покупця
39,2
74
44,0
65
ної та регіональної інноваційної інфраструктури…".
12.10 Кількість заявок на торгові
69,8
60
71,2
59
Найслабшим чинником серед індикаторів суб
марки (на 1 млн населення)
індексу "інноваційний потенціал", що погіршують
Джерело: систематизовано за даними [7].

99

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Позиції країн у "Індексі глобальної
конкурентоспроможності", 2019 рік
Індекс глобальної конкурентоспроможності
(The Global Competitiveness Index) GCI 4.0-2019
За субіндексом
За загальним
«інноваційний
рейтингом
потенціал»
GCI 4.0-2019
Країна
Місце
Індекс
Місце
Індекс
(1-141) (0-100) (1-141) (0-100)
Німеччина
1
86,8
7
81,8
США
2
84,1
2
83,7
Швейцарія
3
81,2
5
82.3
Тайвань, Китай
4
80,2
12
80,2
Швеція
5
79,1
8
81.2
Республіка Корея 6
79,1
13
79,6
Японія
7
78,3
6
82,3
Великобританія
8
78,2
9
81.2
Франція
9
77,2
15
78,8
Нідерланди
10
76,3
4
82.4
Україна
60
40,1
85
57,0

Джерело: систематизовано за даними [7].

Сьогодні обсяг і динаміка фінансування наукових дос
ліджень і розробок в Україні не відповідає цільовим по
казникам законодавства, державним документам, супере
чить євроінтеграційним процесам та глобальним викликам
Четвертої промислової революції. Як зазначають фахівці,
система державного управління інноваційним, науково
технічним розвитком в Україні свою функцію перетворен
ня науки на рушійну силу економічного розвитку поки не
виконує [11; 15—17]. О. Попович зазначає, що "…вплив
науково технічного потенціалу на соціально економічний
розвиток країни чітко корелює з часткою ВВП, яка витра
чається на наукові дослідження": менше 0,4 % — функція
науки — соціокультурна; в межах 0,4—0,9% ВВП — на
ука виконує пізнавальну функцію; більше 0,9 % ВВП —
відбувається вплив науки на розвиток економіки; більше
1,7 % ВВП — економічна функція науки може бути істот
ною. Отже, в Україні в поточній ситуації наука має пізна
вальну функцію. Для того щоб збільшився вплив держави
на економічний розвиток, необхідно, в тому числі,
збільшення фінансування науки …" [15, с. 225—226]. Це
означає, що сучасні державні підходи щодо функцій та
ролі науки в реалізації політики інноваційної конкурентос
проможності потребують перегляду та удосконалення, а
також вимагають розроблення організаційно управлінсь
ких механізмів щодо посилення державного впливу на
інноваційний розвиток України.
Крім субіндексів "впровадження ІКТ" та "інновацій
ний потенціал", стан інноваційної конкурентоспромож
ності України за GCI відображено в субіндексі "ди
намічність бізнесу", а саме, в індикаторах "зростання
інноваційних компаній" та "компанії, що втілюють про
ривні ідеї", які ілюструють спроможність підприємств
приватного сектору генерувати та застосовувати нові
технології, нові способи організації роботи, здатність
виробляти інноваційну продукцію. У 2019 році у по
рівнянні із попереднім роком, спостерігається поліпшен
ня: за індикатором "зростання інноваційних компаній"
Україна посіла 109 місце (з індексом 42,8 із 100), підняв
шись на 3 пункти у порівнянні з 112 місцем (з індексом
41,5) у 2018 році; за індикатором "компанії, що втілю
ють проривні ідеї" позиції поліпшились на 18 пунктів —
102 місце (з індексом 39,4) у 2019 році у порівнянні з
84 місцем (з індексом 39,3) у 2018 році [7; 8].

конкурентоспроможність України в глобальному вимірі,
є зменшення витрат на дослідження і розробки у відсот
ках до ВВП із втратою 11 пунктів рейтингу за рік, що
склало 0,43% ВВП у 2019 році. У порівнянні із Ізраї
лем, що є країною лідером за цим показником в GCI 4.0
2019 і на дослідження виділяє 4,3% ВВП, Україна ви
трачає вдесятеро менше. Трійка інноваційних лідерів,
Німеччина, США, Швейцарія, витрачають 2,9%, 2,7%,
3,4% ВВП, відповідно [7].
За даними Державної служби статистики України
тенденція до зниження частки витрат на виконання нау
кових досліджень і розробок відносно ВВП спостері
гається протягом десяти років, з 0,75% ВВП у 2010 році
до 0,43% ВВП — у 2019 році, не досягши жодного разу
показника 2010 року (рис. 2).
Як слушно зауважує А. Козлова, для побудови по
стіндустріального суспільства необхідний розвиток на
уки та науково технічних розробок, запорукою чого є
рівень фінансування, який залишається недостатнім,
хоча в Україні була здійснена спроба законодавчо зак
ріпити рівень бюджетних асигнувань на наукові дослід
ження [13]. Законом України від 26 листопада 2015 року
№ 848 VIII "Про наукову і науково технічну діяльність",
орієнтуючись на цільові показники Європейського
Союзу, визначено до 2025 року збіль
0,75
шення обсягу фінансування науки за
0,7
рахунок усіх джерел до 3% ВВП [14].
0,67
0,65
За цільовими показниками сталого
0,6
розвитку [5, с. 73], що були розроб
0,55
лені в 2017 році, частка витрат на ви
0,48
0,47
0,45
конання наукових і науково технічних
0,43
робіт у відсотках до ВВП повинна скла
дати у 2020 році — 1,5%, у 2025 році
— 2,0%, у 2030 році — 3%. На жаль,
за останні десять років жодного року
цільові показники не були досягнуті,
більше того, не було забезпечено
фінансування не нижче 0,9% віднос
но ВВП, що необхідно для самовідтво
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
рення наукової сфери в Україні, і що 2010
зафіксовано у Законі України "Про на
Рис. 2. Частка витрат на виконання наукових досліджень і
укову і науково технічну діяльність"
розробок в Україні, % до ВВП
[14].
Джерело: систематизовано за даними [12].
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Таблиця 3. Стан інноваційної діяльності промислових
підприємств України в 2000—2019 роках

2000 році — 14,8%, у 2010 році —
11,5%, у 2019 році — 13,8%. Частка
інноваційно активних промислових
2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 підприємств, так само, знижується: у
Частка інноваційно активних
18,0 13,8 16,8 16,1 17,3 18,9 16,2 16,4 15,8
2000 році вона склала 18% від за
підприємств, у % до загальної
гальної кількості промислових
кількості промислових
підприємств
підприємств, у 2010 році — 13,8%, у
Частка підприємств, що
14,8 11,5 12,9 12,1 15,2 16,6 14,3 15,6 13,8 2019 р. — 15,8%, лише у 2016 році по
впроваджували інновації
казник перевищив показник 2000 році
(продукцію та/або технологічні
і склав 18,9% (табл. 3).
процеси), у % до загальної
кількості промислових
Слід зазначити, що за наказом
підприємств
Міністерства економіки України від
Кількість упроваджених у
1403 2043 1576 1743 1217 3489 1831 2002 2318
02.03.2007 № 60 "Про затвердження
виробництво нових технологічних
Методики розрахунку рівня еконо
процесів, одиниць
мічної безпеки України" щодо показ
Витрати на інновації, у % до
н.д. 0,9 0,9
0,8
0,8 0,7 0,4 0,4 0,5
загального обсягу реалізованої
ників та їх порогових значень, які ха
промислової продукції
рактеризують стан науково техноло
Частка обсягу реалізованої
9,4 3,8 3,3
2,5
1,4 н.д. 0,7 0,8 1,3
гічної безпеки, було визначено, що
інноваційної продукції, у % до
частка підприємств, які впроваджу
загального обсягу реалізованої
промислової продукції
ють інновації має бути збільшена до
50% [19], а за "Стратегічним планом
Джерело: систематизовано за даними [18, с. 71—72].
Міністерства розвитку економіки,
Аналіз стану інноваційної активності суб'єктів на торгівлі та сільського господарства України на 2020—
ціональної економіки за даними державної служби ста 2024 рр." [20] основними показниками виконання цільо
тистики показав, що вона має нестійкий характер. Об вого орієнтиру "створення умов для підвищення техно
сяг реалізованої інноваційної промислової продукції до логічності економіки" є:
загального обсягу реалізованої промислової продукції
— збільшення частки реалізованої інноваційної про
збільшився і склав 1,3% у 2019 році у порівнянні з 0,85% дукції в обсязі промислової до 6 % у 2023 році;
у 2018 році. Кількість нових технологічних процесів,
— підвищення ефективності виробництва на заса
упроваджених промисловими підприємствами у ви дах сталого розвитку та розвитку високотехнологічних
робництво, збільшилася до 2318 одиниць у 2019 році виробництв, що передбачає приріст обсягу виробницт
(2002 — у 2018 р.). Проте кількість нових або суттєво ва промислової продукції на 4,5—7,5% щорічно з 2020
поліпшених маловідходних, ресурсозберігаючих техно року до 2024 року;
логічних процесів зменшилася на 7,5% — до 857 оди
— збільшення частки валової доданої вартості ви
ниць у 2019 році (926 — у 2018 р.). Кількість інновацій робництва з використанням технологій високого та се
но активних промислових підприємств у 2019 році змен редньовисокого рівня в структурі валової доданої вар
шилася на 0,6% до 15,8% від загальної кількості про тості загалом в економіці до 9,3% у 2024 році (3,1% у
мислових підприємств у порівнянні з 16,4% у 2018 році. 2018 році);
Кількість промислових підприємств, що впроваджува
— приріст обсягу виробництва продукції машино
ли інновації (продукцію та/або технологічні процеси), будування на 7—10% щорічно з 2020 до 2024 року;
зменшилася на 1,8% — з 15,6% у 2018 році до 13,8% у
— збільшення до 27% у 2024 році (16,3 % у 2019 ро
2019 році. Частка реалізованої інноваційної промис ці) у структурі експорту частки товарів виробництва з
лової продукції становить лише 1,3%, в той час, як у використанням технологій високого та середньовисо
2000 році була на рівні 9,4% [18] (табл. 3).
кого рівня товарів тощо.
У поточному періоді Україна, що знаходиться в
Разом з тим, щоб досягти вищеназваних цільових
останній третині "Індексу глобальної конкурентоспромож показників, нарощувати інноваційну активність під
ності", за індикаторами "зростання інноваційних ком приємств України, відповідати світовим викликам інно
паній" та "компанії, що втілюють проривні ідеї", у по ваційної конкурентоспроможності в умовах Четвертої
рівнянні з країнами лідерами із ТОП 3 за індикатором промислової революції, Україні необхідно подолати ряд
"зростання інноваційних компаній" — Ізраїлем, США, дисбалансів. Передусім, невідповідність світовим тен
Швецією, що мають індекси 80,8; 76,5; 74,2 (із 100) денціям щодо розвитку високотехнологічних, науко
відповідно і ТОП 3 за індикатором "компанії, що втілю ємних виробництв. В розвинених країнах 85—90 % при
ють проривні ідеї" — Ізраїлем, США, Малайзією, що росту ВВП забезпечується шляхом виробництва та екс
мають індекси 68,5; 68,1; 68,0 (із 100), маючи показни порту наукомістких високотехнологічних виробів [20].
ки майже вдвічі менші, програє в інноваційній конкурен
В Україні дві третини загального обсягу промисло
тоспроможності у глобальній економіці, хоча і демон вої продукції складають галузі, які виробляють сирови
струє ріст показників за 2019 рік. [7].
ну, матеріали та енергетичні ресурси. Сировинна направ
Загалом за останні 25 років, Україна демонструє за леність розвитку національної економіки є ознакою
гальну тенденцію до зниження інноваційної діяльності низького рівня конкурентоспроможності держави в гло
підприємств. Частка промислових підприємств, що впро бальному економічному просторі. На думку вчених, Ук
ваджували інновації, у 1996 році склала 19,3% від за раїна може перетворитися в аграрно сировинний при
гальної кількості промислових підприємств [12], у даток розвинених країн, сировинну й технологічну пе
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риферію, що призведе до нееквівалент 16 14,9
13,4 13,7
ного товарного обміну — коли країна 14
буде експортувати сировину і матеріали
10,9
з низькою доданою вартістю, а імпорту 12
9,7
вати складні товари з високою доданою 10
7,9
вартістю і перетвориться в зону скидан
7,2
8
6,9
6,5
6,46
6,4
ня застарілих технологій [21; 16, с. 584].
Як наслідок, економіка України потрап 6
ляє в залежність від зовнішнього попиту 4
на сировину, що створює ризики деста
білізації національної економіки через 2
зовнішні чинники.
0
Як зазначають українські вчені, про
1996 2000 2007 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
тягом всього часу незалежності націо
Рис. 3. Продукція машинобудування в структурі
нальна економіка спирається виключно
виробництва промислової продукції в Україні, %
на сировинні ресурси та експорт про
Джерело: систематизовано за даними [12].
дукції другого і третього технологічного
укладів, має інституційні дисбаланси, що паралізу
ють стимули інноваційного розвитку [22, с. 16— 1,4
1,3
17]. Також вчені зауважують, що процес форму 1,2
1
вання четвертого укладу потребує остаточного за
1
0,9 0,8
вершення і зміну четвертого технологічного укла
0,9
0,8
ду п'ятим [17], а п'ятий технологічний уклад в ук 0,8
0,7
0,5
раїнській економіці поки носить наздоганяючий 0,6
0,4
0,4
імітаційний характер [23]. Одним із факторів ста
білізації відкритої економіки вчені вважають тех 0,4
нологічний розвиток з переходом на вироблення 0,2
продукції з високою доданою вартістю, виперед
0
жаючим розвитком переробної промисловості
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
завдяки інноваційному та технологічному онов
Рис. 4. Витрати на інновації промислових
ленню [24, с. 58—60], а також прискорення інтег
підприємств,
у % до загального обсягу реалізованої
рації України в глобальні ланцюги доданої вар
промислової продукції
тості [25].
(товарів, послуг)
Структура національної економіки засвідчує,
що в індустріальних галузях України зменшують
Джерело: систематизовано за даними [12].
ся обсяги виробництва, проте збільшуються об
сяги виробництва добувної, паливної та харчової про
Як визначає Л. Федулова, освоєння і поширення тех
мисловості, тобто розвиваються низькотехнологічні нологій п'ятого і шостого технологічних укладів є шля
галузі. Також демонструють ріст торгівля, ремонт авто хом виведення суспільства з кризового стану, зауважу
мобілів та побутових приладів, операції з нерухомим ючи, що "…такий прорив неможливий без активної
майном, оренда, інжиніринг, що є малонаукоємними підтримки державою базисних інновацій і освоєння
галузями.
відповідних ринкових інноваційних ніш…" [27]. Дослід
Незадовільний стан конкурентоспроможності націо ники [28] прийшли до висновку, що структура промис
нальної економіки вимагає активізації інноваційної ловості впливає не тільки на інноваційну конкуренто
діяльності підприємств із значним наукоємним потен спроможність країни, але й на рівень життя населення:
ціалом, передусім, обробної промисловості, машинобу "…чим ближче структура промисловості країни до про
дування. Проте з 1990 року в Україні частка машинобу гресивної, тим вище рівень життя населення і обсяг ва
дування в промисловому виробництві зменшилася май лової доданої вартості (ВДВ) промисловості на душу
же в 3 рази. Якщо в загальних обсягах промислового населення в країні…". Ми згодні з думкою [29] про те,
виробництва в 1996 році частка машинобудування скла що одним із основних завдань державної економічної
дала 14,9%, в 2007 році — 13,7%, то в 2010 році — політики є розробка і здійснення заходів щодо приско
знизилась до 10,9%, в 2017 році — до 6,4%, в 2019 році рення розвитку видів економічної діяльності вищих тех
— до 7,2% (рис. 3).
нологічних укладів.
Слід зазначити, що основна додана вартість на гло
Слід підкреслити, що для підвищення рівня іннова
бальному ринку машинобудування створюється на етапі ційної конкурентоспроможної України необхідно
науково дослідних та дослідно конструкторських робіт збільшити обсяги фінансування інновацій промислових
(НДДКР), але вага виробництва в загальній структурі підприємств, які сьогодні є недостатніми (рис. 4).
ланцюга доданої вартості поступово скорочується [26].
Обсяги фінансування інновацій нині складають не
Відповідно, наукоємність виробництва є необхідною більше 1% від загального обсягу реалізованої промис
умовою для підвищення рівня конкурентоспроможності лової продукції. У структурі витрат на інновації промис
вітчизняного промислового сектору на глобальному лових підприємств за джерелами фінансування за ра
ринку.
хунок власних коштів здійснюється близько 90% інно
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ваційних витрат, ресурсів державного бюджету — 4—
5%, коштів місцевих бюджетів — менше 1%, інвестицій
резидентів — 0,5—0,9 %, інвестицій нерезидентів —
0,3—0,9 %, кредитів банків — 3—6%. Тому необхідно
розробити відповідні стимули для збільшення вкладен
ня коштів в інновації з боку потенційних інвесторів та
банківського кредитування.
Це потребує системного перегляду підходів щодо
зміни джерел фінансування інновацій для активізації
промисловості та впровадження на державному рівні
організаційно управлінських механізмів з метою забез
печення технологічного розвитку української промис
ловості, що відповідає світовим тенденціям державної
підтримки індустріального розвитку.
Серед позитивних інституційних змін, що можуть
реально вплинути на стан інноваційної конкурентоспро
можності України, є створення 22 липня 2020 р. нової
інституції — Міністерства з питань стратегічних галузей
промисловості України [30], яке має забезпечити, в тому
числі, формування та реалізацію державної промисло
вої політики та державної військово промислової пол
ітики, державної політики у літакобудівній галузі та у
сфері космічної діяльності. В поточному періоді фор
мується пакет документів, що регламентує діяльність
нової інституції, план заходів для налагодження ефек
тивного керування стратегічними галузями промисло
вості. Поки розроблено тільки Положення про Мініс
терство з питань стратегічних галузей промисловості
України [31], у якому серед 103 завдань міністерства
7 завдань напряму стосуються інноваційної складової
розвитку промисловості та посиленню конкурентоспро
можності держави за рахунок виробництва високотех
нологічної промислової продукції. Серед таких завдань
слід відзначити наступні: аналіз стану конкурентоспро
можності стратегічних галузей промисловості, розроб
ка і координація здійснення заходів щодо підвищення
їх рівня; участь у розробленні та виробництві сучасної
конкурентоспроможної продукції; здійснення заходів
щодо реалізації інноваційної політики в стратегічних
галузях промисловості; формування пропозиції щодо
розвитку середньострокових пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності галузевого рівня; визначення
напрямів розвитку наукового і науково технічного по
тенціалу галузей промисловості, контроль діяльності
підпорядкованих наукових організацій; управління у
сфері науково технічної та інноваційної діяльності; за
безпечення у межах компетенцій міністерства співробі
тництва України з ЄС, ЮНІДО та іншими міжнародними
організаціями у сфері інновацій в стратегічних галузях
промисловості; координація та здійснення контролю за
діяльністю Державної інноваційної фінансово кредит
ної установи тощо.
Створення інституції, яка цілеспрямовано буде пра
цювати над розвитком стратегічних галузей промисло
вості України, серед яких галузі оборонно промисло
вого комплексу, літакобудування та космічна галузь,
є кроком до формування конкурентоспроможної інду
стріальної бази в економіці України, розширення участі
економічних агентів у глобальних ланцюгах доданої
вартості, підвищення наукоємності виробництв та на
лагодження зв'язків між державою, наукою та бізне
сом.

Сьогодні це особливо важливо, оскільки структура
промисловості України не є прогресивною. Відповідно,
для досягнення цільових показників необхідно карди
нально підвищити рівень високотехнологічності та нау
коємності виробництва, збільшити обсяги фінансуван
ня інновацій на основі залучення потенційних інвесторів
та розширення сфери банківського кредитування. Дер
жавна підтримка інноваційного розвитку має сприяти
активізації наукових досліджень та розробок, що впли
ває на інноваційність підприємств, збільшення частки
високотехнологічних виробництв, розвиток індустріаль
ного сектору економіки. Також серед основних завдань
розвитку інноваційної конкурентоспроможності Украї
ни значне місце має посісти створення повного іннова
ційного циклу, інноваційної екосистеми держави, що
забезпечує зв'язки між усіма елементами національної
економічної системи.

ВИСНОВКИ
Дослідження стану інноваційної конкурентоспро
можності України в глобальному вимірі на основі ана
лізу позиції держави за "Індексом глобальної конкурен
тоспроможності" (The Global Competitiveness Index)
дозволяє зробити загальний висновок, що за іннова
ційним потенціалом Україна вдвічі відстає від країн —
інноваційних лідерів у світі. В свою чергу на це вплину
ли такі процеси, як втрата позицій в субіндексах за інно
ваційною складовою — "впровадження ІКТ", "іннова
ційний потенціал", що відбулось через зменшення ви
трат на дослідження і розробки у відсотках до ВВП, по
слаблення співпраці з зацікавленими сторонами,
відсутність механізмів комерціоналізації знань. Наука
поки не виконує функцію рушійної сили економічного
розвитку, а з огляду на обмежені обсяги фінансування
— виконує лише пізнавальну функцію. За індикатора
ми "зростання інноваційних компаній" та "компанії, що
втілюють проривні ідеї", Україна хоча й поліпшила по
казники у 2019 році, але за субіндексом "динамічність
бізнесу" загалом, в який входять вищеназвані індика
тори, знаходиться в останній трентині The Global Com
petitiveness Index. Низькі показники пов'язані з сиро
винною спрямованістю економіки України та тенден
цією до зниження інноваційної діяльності підприємств.
Для росту глобальної інноваційної конкурентоспромож
ності потрібно подолати цей дисбаланс на основі зміни
структури економіки на базі стрімкого розвитку висо
котехнологічних і наукоємних виробництв.
В Україні в останні роки здійснено кроки щодо роз
робки державної інноваційної політики. Зокрема, інно
ваційна складова є в адаптованих для країни "Цілях ста
лого розвитку", "Концепції науково технічного та інно
ваційного розвитку", "Концепції розвитку національної
інноваційної системи", законодавчих актах про інновації
та інвестиції, але комплексна загальнодержавна інно
ваційна стратегія, чітко не визначена. Ураховуючи індек
си України в глобальних рейтингах, оцінюючи стан краї
ни в глобальній економіці, необхідно розробляти і вдос
коналювати механізми стимулювання інноваційної
діяльності, що потребує впровадження дієвих управ
лінських та організаційних підходів. Ключову роль в цьо
му має відіграти налагодження платформи взаємодії
держави, науки й бізнесу з метою забезпечення розроб
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лення та впровадження, передусім, технологічних інно
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STATE BUDGET FORMATION
У статті показано, що на основі дослідження теоретичних засад формування державного бюд
жету розкрито його економічну сутність, яка полягає у застосуванні ефективного фінансового
механізму з врахуванням циклічності економіки, інституційних засад бюджетної архітектоніки,
підвищенні якісного рівня середньострокового планування доходів, видатків і дефіциту бюд
жету та дієвості їх впливу на економічний розвиток країни. Визначено, що державний бюджет є
ефективним інструментом регулювання соціальноекономічного розвитку країни, що полягає
у використанні бюджетної архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями
між складовими бюджетної системи, для впливу на динаміку економічного зростання. Важли
вим є удосконалення інституційного середовища та аналітичного інструментарію бюджетного
прогнозування і планування, визначення пріоритетних напрямів розвитку системи формування
доходної і видаткової частини державного бюджету з урахуванням тенденцій фінансовоеко
номічних процесів. Розробка показників видаткової частини державного бюджету має відбу
ватися з приведенням функцій держави до суспільно необхідних потреб та встановленням
стійкого взаємозв'язку між обсягом виділених бюджетних асигнувань з одержаними результа
тами. Важливим є вдосконалення інструментів програмноцільового методу планування бюд
жету, упорядкування кількості бюджетних програм, покращення якісного рівня управління бюд
жетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень. Розвиток суспільства зу
мовлює необхідність підвищення ефективності бюджетної політики, відповідних інституційних
змін у взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу. Подальші наукові дослідження
теоретичних засад розвитку бюджетних відносин сприятимуть підвищенню рівня ефективності
використання бюджетних коштів та результативності державного бюджету як інструменту впли
ву на дієвість функціонування національної економіки.
The article shows that on the basis of research of theoretical bases of formation of the state budget
its economic essence which consists in application of the effective budgetary and tax mechanism
taking into account cyclicality of economy, institutional bases of financial architecture, increase of
qualitative level of mediumterm forecasting and planning of incomes, expenses and budget deficit
is revealed. and the effectiveness of their impact on the economic development of the country. It is
determined that the state budget is one of the main tools of state regulation of socioeconomic
processes, as in the process of its compilation the development of the main directions of formation
and use of budget funds is based on the need to solve problems facing society at this stage. The
question of the essence of budget policy as a tool for regulating economic development, which
consists in the use of budget architecture, which is determined by the optimal ratios between the
elements of the budget system to influence the dynamics of economic growth. In order to conduct a
balanced budget policy, it is important to ensure further development of methodological principles
of mediumterm budget forecasting and programtarget method of budget expenditure planning,
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strengthening the relationship between annual and longterm budget planning, application of modern
forms and methods of budget management, public debt, internal financial control and strengthening
the responsibility of participants in the budget process. It is important to improve the institutional
environment and analytical tools of budget forecasting and planning, to determine the priority areas
of development of the system of revenue and expenditure of the state budget, taking into account
trends in financial and economic processes. The state budget is an effective adaptive tool for
influencing the dynamics of socioeconomic processes, which performs reproductive, regulatory,
stimulating, social functions that determine its economic essence and purpose. The development of
indicators of the expenditure part of the state budget should take place with the reduction of state
functions to socially necessary needs and the establishment of a stable relationship between the
amount of allocated budget allocations with the results obtained. It is important to improve the tools
of the programtargeted method of budget planning, streamline the number of budget programs,
improve the quality of budget management within the established budgetary powers. The
development of society presupposes the need to increase the effectiveness of budget policy, the
corresponding institutional changes in the relationship between the participants in the budget
process. Further research on the theoretical foundations of the development of budgetary relations
will help increase the level of efficiency in the use of budget funds and the effectiveness of the state
budget as a tool to influence the efficiency of the national economy.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, державний бюджет, бюджетні відносини, бюджетне
регулювання, бюджетна політика, економічний розвиток.
Key words: budget, budget system, state budget, budget relations, budget regulation, budget policy, economic
development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сутність бюджету як фонду фінансових ресурсів
полягає у використанні державою бюджетних ресурсів
з метою виконання визначених законодавством відпо
відних функцій. Державний бюджет є важливим інстру
ментом фінансового регулювання економіки, збалансо
ваність і оптимальність його структури, враховуючи
стадії та тривалість економічних циклів, є необхідними
передумовами для підтримки стійкого економічного
зростання. Підвищення конкурентоспроможності еко
номіки країни, достатньо високого рівня якості держав
них послуг, життя населення вимагає оптимізації обся
гу видатків державного бюджету із посиленням їх ре
зультативності. Вагомим інструментом бюджетного ре
гулювання є перспективне прогнозування видатків дер
жавного бюджету. Перспективне прогнозування та пла
нування державного бюджету впливає на обгрунто
ваність показників соціально економічного розвитку
країни. Основні напрями бюджетної політики визнача
ють відповідні обсяги та структуру видатків державно
го бюджету. Фінансові ресурси державного бюджету
впливають на економічне зростання, структурні пере
творення у економіці, підвищення якісного рівня со
ціального захисту населення. Доцільним є визначення
напрямів розвитку системи формування державного
бюджету, враховуючи провідний досвід країн з розви
нутою та трансформаційною економікою. На цьому
етапі розвитку фінансово економічних відносин доціль
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ним є визначення відповідних інституційних засад бюд
жетного планування, державного фінансового забезпе
чення людського потенціалу, підвищення дієвості сис
теми публічних закупівель, державного фінансового
аудиту бюджетних програм. Здійснення ефективної
бюджетної політики займає вагоме місце у процесі ре
гулювання економічного розвитку країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних
вчених у сфері розвитку бюджетних відносин можна
назвати праці О. Джорда [10], В. Танзі, А. Тейлора [10],
П. Самуельсона, Дж. Стігліца. Питання бюджетної по
літики досліджуються у працях вітчизняних вчених:
Т. Канєвої [1; 8], Л. Козарезенко [5], Г. Кучер [2], В. Ма
когон [6; 9], І. Луніної, М. Пасічного [1; 3; 8], Ю. Радіо
нова [4], О. Самошкіної [7], В. Федосова, І. Чугунова [1;
5—9] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття економічної сут
ності формування державного бюджету.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державний бюджет як економічна категорія є су
купністю економічних відносин між державою та інши
ми учасниками суспільного виробництва в частині роз
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поділу і перерозподілу валового внутрішнього продук
ту з метою формування та використання централізова
ного фонду грошових коштів, необхідних для забезпе
чення державою своїх функцій. Державна казна фор
мувалася з давніх часів, про що свідчить записи грець
кого історика Геродота, які датовані V ст. до нашої ери.
В ІV столітті до н. е., грецький мислитель Ксенофонт
працює над трактатом "Доходи міста Афін", що присвя
чений визначенню заходів збільшення обсягу доходів
столиці Греції, збалансування бюджету в мирний час.
Бюджет як фінансовий план державних доходів і ви
датків з початку XVIІI ст. набуває форми документа —
закону, який затверджується законодавчим органом
країни, вперше бюджет, як нормативно правовий акт
було прийнято в Англії. Система формування бюджету
динамічно розвивається в залежності від еволюції су
спільних потреб, глибини перетворень в економіці та
соціальній сфері, змін економічної кон'юнктури. Еко
номічний зміст перерозподільної функції бюджету виз
начається процесом перерозподілу фінансових ресурсів
між галузями та секторами економіки, територіями краї
ни, сферами суспільної діяльності. Фінансовий план
М. Сперанського початку XIX століття передбачав поділ
бюджету на дві складові — звичайний та надзвичайний
бюджет. До надзвичайного бюджету включались ко
рисні видатки, які могли бути профінансовані за раху
нок випуску державою боргових зобов'язань. Тобто ним
була запропонована модель інвестиційного спрямуван
ня бюджетного дефіциту з метою активізації економіч
ної активності. Вирішення завдань у сфері обороноз
датності країни, фінансового забезпечення соціальної
політики, розвитку людського капіталу, зростання зай
нятості, стимулювання внутрішнього попиту, в достатній
мірі, залежить від формування та виконання бюджету
[8].
Бюджетна політика країни вливає на динаміку роз
витку галузей соціальної сфери, транспортної та енер
гетичної інфраструктури, оборони та громадського по
рядку, рівень доходів населення. Обгрунтування основ
них напрямів бюджетної політики потребує узгоджен
ня фіскальних і соціальних цілей держави, досягнення
високої щільності взаємозв'язку між інституційними
механізмами бюджетного регулювання. Питання удос
коналення системи формування бюджету є актуальним
та взаємопов'язаним із розширенням завдань і функцій,
які постають перед фінансово бюджетними інституція
ми. На основі дослідження теоретичних засад форму
вання державного бюджету розкрито його економічну
сутність, яка полягає у застосуванні ефективного фінан
сового механізму з врахуванням циклічності економі
ки, інституційних засад бюджетної архітектоніки, підви
щенні якісного рівня середньострокового планування
доходів, видатків і дефіциту бюджету та дієвості їх впли
ву на економічний розвиток країни. При підготовці
проєктів бюджетних програм необхідним є врахування
інституційної інерції, що передбачає певний лаг у резуль
тативності здійснюваних заходів податкової і бюджет
ної політики. Застосування системного підходу та єдиної
методології до розробки бюджетних заходів має спри
яти зростанню їх результативності. Від якості прогно
зування і планування бюджетних показників залежить
стійкість державних фінансів. Для подальшого розвит

ку бюджетного прогнозування доцільно враховувати
сукупність динамічних взаємозв'язків між складовими
бюджетної архітектоніки. Удосконалення системи та
методів управління бюджетом має здійснюватися вихо
дячи із поглибленого аналізу макроекономічних тен
денцій. Оцінка ефективності процесу формування дер
жавного бюджету повинна враховувати ступінь та якість
виконання завдань, які важливі для суспільства та відоб
ражені у стратегії соціально економічного розвитку і
напрямах бюджетної політики на середньострокову пер
спективу. Вдосконалення інституту публічного контро
лю за використанням бюджетних коштів, запроваджен
ня інституційних обмежень при плануванні бюджетних
показників, функціонування дієвої моделі управління
міжбюджетними відносинами сприяє підвищенню ре
зультативності державного бюджету [1].
Доцільним є подальший розвиток методологічних
засад формування державного бюджету в напряму по
глибленого врахування принципу функціональної ре
зультативності взаємодії інститутів бюджетного регулю
вання та трансакційних витрат, величина яких залежить
від ступеня прозорості та якості державного регулюван
ня економіки. Підвищенню обгрунтованості рішень у
бюджетній сфері сприятиме врахування лагового ефек
ту впливу бюджетних інструментів та важелів на со
ціальні та економічні процеси. Важливою є побудова
дієвого механізму розподілу видатків в розрізі бюджет
ної класифікації на засадах оптимальності, результатив
ності та цільового спрямування. За умов економічних
перетворень відбуваються відповідні інституційні зміни
бюджетної політики, що потребує активізації адапта
ційних механізмів розвитку бюджетних відносин. Необ
хідним є подальший розвиток засад інституту держав
ного замовлення, тендерних процедур, забезпечення
прозорості та результативності у сфері надання су
спільних послуг.
Стійка сукупність базових інститутів, що визначають
еволюційний розвиток відповідних інституційних струк
тур є інституційною матрицею, що реалізує концепцію
системи вагомих структурно функціональних перетво
рень. Інституційна система підлягає постійним змінам
виходячи з невідповідності діючих інституті певним
особливостям сучасного середовища. Бюджетна рівно
вага важлива, передусім між запланованими та фак
тичними показниками, у тому числі як співвідношення
до валового внутрішнього продукту, дохідної та видат
кової частини державного бюджету, дефіциту бюдже
ту, державного боргу, їх структуризації. Відповідна
рівновага необхідна між фінансово бюджетними та соц
іально економічними показниками, результативними по
казниками бюджетних програм, досягненням відповід
ної суспільної мети та бюджетними видатками головних
розпорядників бюджетних коштів. Зважаючи на стра
тегію розвитку економіки, пов'язаної з підвищенням
рівня її ендогенної складової, необхідні відповідні інсти
туційні зміни у фінансово бюджетному регулюванні,
зокрема у податковій політиці, державній політиці сфе
ри видатків, запозичень, державного боргу [9].
Питання формування дохідної частини бюджету є
досить важливим у процесі розробки та реалізації бюд
жетної політики. Підходи до формування бюджетних
доходів забезпечуватимуть відповідні можливості для
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покращання ефективності податкового адмініструван
ня, посилення фінансової стабільності та створення
сприятливих умов для довгострокового економічного
зростання. У процесі формування дохідної частини дер
жавного бюджету за рахунок податкових надходжень
доцільним є забезпечення стабільної, виваженої та про
гнозованої податкової політики країни, яка сприятиме
збалансуванню інтересів громадян, які потребують со
ціального захисту. Необхідним є забезпечення та гармо
нійне взаємоузгодження фіскальних інтересів держави
на основі збереження відповідного рівня економічної
ефективності діяльності платників податків, недопущен
ня значного соціального диференціації у суспільстві.
Формування видаткової частини бюджету здійс
нюється з урахуванням прогнозних і планових показ
ників доходної частини у розрізі основних її складових.
Особливої значущості в процесі формування та реалі
зації програм соціально економічного розвитку країни
набувають питання забезпечення ефективності викори
стання бюджетних коштів, що визначається наданням
базових суспільних послуг населенню, сприянням підви
щенню якості людського капіталу як інструменту сти
мулювання соціально економічного розвитку, знижен
ням рівня соціальної нерівності. Ефективність також має
враховувати ступінь перерозподілу валового внутріш
нього продукту через бюджетну систему, економічні
ефекти від інвестицій у основний капітал за рахунок
бюджетних коштів з урахуванням потенційної резуль
тативності інвестування цих фінансових ресурсів у еко
номіку. Оцінка ефективності видатків бюджету має
здійснюватися з урахуванням виокремлення певних
складових, у тому числі економічної та соціальної. Важ
ливим є підвищення рівня обгрунтованості формування
цільових груп, на які спрямована реалізація бюджетної
програми із дотриманням принципу адресності. Вагоме
значення посідають питання розвитку процедур та ме
ханізмів попереднього державного фінансового ауди
ту, аналізу і контролю бюджетних програм з метою за
безпечення адаптивності змін рівня їх фінансового за
безпечення. Розробка показників видаткової частини
бюджету на середньо та довгострокову перспективу
має відбуватись з одночасним приведенням функцій
держави до суспільно необхідних розмірів та підвищен
ня ефективності використання наявних фінансових ре
сурсів шляхом подальшого впровадження в бюджетний
процес та розвитку інструментів програмно цільового
методу формування бюджету, що полягає у встанов
ленні щільного взаємозв'язку між обсягом виділених
бюджетних асигнувань з одержаними результатами со
ціального та економічного характеру. Важливим є фор
мування інституційного середовища бюджетної політи
ки, яке б створювало відповідні умови для подальшого
розвитку програмно цільового методу бюджетного пла
нування. Зокрема, це інститути оцінки дієвості здійсню
ваних бюджетних заходів на стадії їх планування та
реалізації, інформаційного забезпечення, моніторингу,
контролю, які б могли достовірно інформували суб'єктів
бюджетних відносин про стан окремих галузей еконо
міки, соціальної інфраструктури [6].
Важливим є вдосконалення інструментів програм
но цільового методу планування бюджету, упорядкуван
ня кількості бюджетних програм, покращення якісного
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рівня управління бюджетними коштами у межах вста
новлених бюджетних повноважень. Вагоме значення
посідають питання розвитку процедур та механізмів
державного фінансового аудиту, оперативного аналізу
і контролю бюджетних програм з метою забезпечення
адаптивності змін рівня їх фінансового забезпечення.
Бюджетне регулювання у сфері видатків здійснює зна
чимий вплив на обсяг споживчого та інвестиційного по
питу. Реалізація інвестиційних проектів за кошти бюд
жету в короткостроковому періоді, певним чином, ком
пенсує зниження активності в приватному секторі еко
номіки. Водночас у довгостроковій перспективі держав
не інвестування має сприяти модернізації соціальної,
транспортної, енергетичної та ринкової інфраструкту
ри для підтримки процесів економічного зростання.
Доцільним є підвищення освітнього і наукового потен
ціалу суспільства за рахунок виділення бюджетних
коштів на фінансування освітніх та науково технічних
програм. Водночас необхідним є удосконалення меха
нізму фінансування науково дослідницького сектору
економіки, врахування міжнародних критеріїв відбору
проєктів наукових досліджень, оновлення матеріально
технічної бази для їх проведення, розширення сфери
застосування програмного підходу в процесі бюджет
ного планування. Видатки бюджету є дієвим інструмен
том фінансового регулювання, що має значний вплив
на структурні перетворення в галузях економіки та со
ціальної сфери. Важливим є забезпечення оптимально
го розподілу обмеженого обсягу бюджетних коштів за
напрямами соціально економічного розвитку, забезпе
чення відповідності структури видатків бюджету визна
ченим стратегічним цілям країни [7].
Бюджетні призначення мають сприяти розв'язанню
пріоритетних завдань, забезпечувати заходи, спрямо
вані на розвиток основних галузей економіки, фінансу
вати реалізацію комплексних економічних та соціаль
них програм. Бюджетна політика має бути спрямованою
на створення умов для модернізації інноваційної інфра
структури економіки. Враховуючи необхідність зміцнен
ня людського капіталу, важливим є упорядкування ме
ханізмів фінансування галузей соціальної сфери, у тому
числі закладів медичної та освітньої галузі. Доцільним
є систематизація пріоритетів соціального розвитку,
удосконалення методологічних засад формування
відповідних цільових програм. За умов обмеженого
доступу до залучення державних запозичень на
зовнішніх ринках фінансового капіталу було збільше
но обсяги запозичень шляхом розміщення облігацій
внутрішньої державної позики. Вагомого значення на
буває розвиток первинного ринку державних боргових
паперів, що потребує реалізації комплексних заходів у
сфері досягнення фінансової стабільності. Удоскона
лення бюджетного процесу сприяє підвищенню рівня
бюджетної результативності та адаптивності бюджет
ного планування до сучасних соціально економічних
умов. Важливим є підвищення рівня якості розробки та
реалізації державних цільових програм, що надасть
змогу посилити дієвість впливу бюджетних механізмів
на економічні та соціальні процеси. Необхідним є
мінімізація кількості програм, які не відносяться до
функцій головного розпорядника бюджетних коштів,
удосконалення порядку їх звітування про виконання
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планів діяльності на середньостроковий період. При
формуванні видаткової частини бюджету слід викорис
товувати інструменти моніторингу та оцінки ефектив
ності відповідних видатків бюджету. На основі одержа
них результатів оцінювання будуть здійснюватися ко
ригування бюджетних програм та прийматися рішення
щодо виділення бюджетних коштів у наступних за пла
новим періодах. Доцільним є упорядкування переліку
результативних показників для учасників бюджетного
процесу, оновлення критеріїв виконання бюджетних
програм [5].
Розробка та реалізація бюджетної політики у час
тині регулювання дефіциту державного бюджету потре
бує застосування підходів до визначення розміру, струк
тури джерел фінансування бюджетного дефіциту з ура
хуванням запасу боргової стійкості бюджетної системи.
Зростаючі потреби обслуговування боргу та фінансу
вання бюджету потребують формування збалансовано
го портфеля запозичень та підвищення рівня ліквідності
облігацій внутрішньої державної позики. За сучасних
умов фінансової динамічності важливим є формування
прогнозних показників державного бюджету на довго
строкову перспективу. Однією з основних цілей довго
строкового бюджетного прогнозування є узгодження
бюджетної політики з завданнями якісного економічно
го зростання, підвищення рівня добробуту населення,
результативності соціально економічних перетворень в
умовах обмеженості бюджетних ресурсів. Реалізація
прогнозування показників бюджетної стійкості на дов
гострокову перспективу підвищить обгрунтованість
прийняття державного бюджету, ефективність бюджет
них видатків. Доцільним є посилення науково обгрун
тованого перспективного бюджетного прогнозування й
планування та поглиблення теоретичних основ форму
вання державного бюджету.
Потребують подальшого удосконалення показники
результативності бюджетних програм, зокрема, це сто
сується програм, які мають перспективний характер. У
цьому контексті слід удосконалити методологію оцінки
ефективності бюджетних програм шляхом перегляду
факторів, на підставі яких визначаються показники: за
трат, продукту, ефективності та якості, а також визна
чення інтегрованого показника результативності вико
нання бюджетної програми, який має розраховуватися
залежно від вагових коефіцієнтів, встановлених експер
тним шляхом для кожного показника. Цей показник має
стати підставою для прийняття рішення щодо подаль
шого фінансування бюджетних програм. Показники
інвестиційної складової видаткової частини бюджету та
податкового навантаження характеризують можливості
регуляторного потенціалу бюджетної політики щодо
стимулювання високотехнологічних галузей економіки.
Актуальним є посилення результативності використан
ня бюджетних коштів на реалізацію інфраструктурних
проектів, наукоємних розробок. Методологія оцінки
ефективності виконання бюджетної програми має вра
ховувати ступінь досягнення поставлених цілей та зав
дань на основі визначених індикаторів, які можуть бути
кількісно виміряні та відображають особливості відпо
відної програми. Доцільним є розвиток інструментів
оцінки досягнення стратегічних цілей розпорядників
бюджетних коштів. Підвищення якісного рівня основ

них засад моніторингу виконання бюджетної програми
дозволить створити грунтовну аналітичну базу для підго
товки висновків щодо стану досягнення очікуваних ре
зультатів для прийняття подальших управлінських
рішень. Важливим є посилення дієвості системи внут
рішнього фінансового контролю за прийняттям бюджет
них зобов'язань розпорядниками та одержувачами бюд
жетних коштів. Бюджетна політика має спрямовувати
ся на забезпечення адекватності регуляторних заходів
змінам економічного середовища. Розробка і реаліза
ція бюджетної стратегії сприятиме посиленню впливу
бюджетних інструментів на соціально економічні про
цеси. Мета та завдання бюджетної політики, критерії їх
виконання, визначення на цій основі обсягів фінансо
вих ресурсів на перспективу є вагомою умовою підви
щення обгрунтованості планування бюджету. При се
редньостроковому бюджетному плануванні вирішують
ся завдання, які визначають стійкість та конкурентосп
роможність економіки, соціальні стандарти, стан обо
роноздатності країни. Важливим є удосконалення інсти
туційного середовища та аналітичного інструментарію
бюджетного прогнозування і планування, визначення
пріоритетних напрямів розвитку системи формування
доходної і видаткової частини державного бюджету з
урахуванням тенденцій фінансово економічних про
цесів. Збільшення часового діапазону середньостроко
вого бюджетного прогнозу до п'яти років надасть мож
ливість проаналізувати основні тенденції формування
бюджетних ресурсів та напрями їх використання. Серед
ньострокове бюджетне планування та прогнозування є
основою послідовної, виваженої бюджетної політики та
досягнення достатнього рівня результативності видатків
бюджету, спрямованих на економічне зростання. По
дальші наукові дослідження теоретичних засад розвит
ку бюджетних відносин сприятимуть підвищенню рівня
ефективності використання бюджетних коштів та ре
зультативності державного бюджету як інструменту
впливу на дієвість функціонування національної еконо
міки.

ВИСНОВКИ
Доцільним є підвищення якісного рівня інституцій
них засад формування державного бюджету, фінансо
вої результативності, розвитку інституту оцінки ефек
тивності бюджетних видатків, моніторингу державних
закупівель, державного фінансового контролю. Ме
ханізм формування обсягу та структури доходів і ви
датків державного бюджету є важливою складовою
бюджетного регулювання для забезпечення суспільно
го добробуту. Необхідність посилення дієвості регуля
торного механізму державного бюджету розширили
його функціональне призначення. За умов зростання
регулюючої ролі бюджету актуалізується питання удос
коналення системи й методів управління бюджетом, що
має здійснюватися, виходячи із поглибленого аналізу
тенденцій економічного та соціального розвитку краї
ни. Пріоритети бюджетної політики мають базуватись
на основі обгрунтованих засад у системі комплексної
програми соціального і економічного розвитку країни.
Бюджетне планування має враховувати інституційні пе
ретворення фінансової системи, циклічність економіки
та основні фактори впливу на стійкість і збалансованість
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державних фінансів. Бюджетна політика, її основні на
прями реалізації є індикаторами подальшого розвитку
галузей соціальної сфери, транспортної та енергетич
ної інфраструктури, зміцнення обороноздатності краї
ни, забезпечення правопорядку, матеріального добро
буту людей із підвищеними потребами, пенсіонерів, со
ціально вразливих категорій населення. Створення
інституту громадського контролю за ефективністю ви
користання бюджетних коштів, запровадження систе
ми інституційних обмежень при формуванні бюджетних
показників, проведення на обгрунтованому рівні бюд
жетної децентралізації надасть можливість утворити
дієву систему суспільного моніторингу і контролю ви
конання правил і процедур прийняття управлінських
рішень у бюджетній сфері. Наукова обгрунтованість,
дієвість планування доходів державного бюджету є пе
редумовою реалізації послідовної податкової політики.
Важливим є врахування залежності обсягу податкових
надходжень від макроекономічних індикаторів та
здійснення факторного аналізу структури оподаткуван
ня. Бюджетне прогнозування доцільно розглядати як
дієвий інструмент формування бюджетної політики, у
тому числі планування доходів бюджету з урахуванням
динаміки соціально економічного розвитку країни,
рівня бюджетної збалансованості та стійкості бюджет
ної системи.
Література:
1. Бюджетно податкова політика у системі регулю
вання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В.Канє
ва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.:
Глобус Пресс, 2018. 354 с.
2. Кучер Г.В. Державні фінансові ресурси. К.: Київ.
нац. торг. екон. ун т, 2018. 608 с.
3. Пасічний М.Д. Фінансова політика держави. К.:
Київ. нац. торг. екон. ун т. 2019. 440 с.
4. Радіонов Ю.Д. Формування видатків бюджету. К.:
Київ. нац. торг. екон. ун т, 2019. 616 с.
5. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінан
сове регулювання розвитку людського потенціалу //
Вісник КНТЕУ. 2017. № 3. С. 116—132.
6. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в
умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018.
№ 5. С. 5—18.
7. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в
системі державного регулювання соціально економічно
го розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.
8. Budget policy of social development. Chugunov I.,
Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship
Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.
9. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an
instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic
Studies. 2019. Vol. 5. № 3. pp. 213—217.
10. Jorda O., Taylor A. The time for austerity: esti
mating the average treatment effect of fiscal policy. The
Economic Journal. 2016. № 126 (590), pp. 219—255.

2. Kucher, H.V. (2018), Derzhavni finansovi resursy
[Public financial resources], Kyiv. nats. torh. ekon. un t,
Kyiv, Ukraine.
3. Pasichnyj, M.D. (2019), Finansova polityka derzhavy
[Financial policy of the state], Kyiv. nats. torh. ekon. un t.,
Kyiv, Ukraine.
4. Radionov, Yu.D. (2019), Formuvannia vydatkiv
biudzhetu [Formation of budget expenditures], Kyiv. nats.
torh. ekon. un t, Kyiv, Ukraine.
5. Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017),
"State financial regulation of human potential develop
ment", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 116—132.
6. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget
strategy in terms of economic transformation", Visnyk
KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
7. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019),
"Budget expenditures in the system of state regulation of
socio economic development of the country", Visnyk
KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
8. Chugunov, I. Kaneva, T. and Pasichnyi, M. (2018),
Budget policy of social development, Scientific Route,
Tallinn, Estonia.
9. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal stra
tegy as an instrument of economic growth", Baltic Journal
of Economic Studies,vol. 5, no. 3, pp. 213—217.
10. Jorda, O. and Taylor, A. (2016), "The time for
austerity: estimating the average treatment effect of fiscal
policy", The Economic Journal, vol. 126 (590), pp. 219—255.
Стаття надійшла до редакції 07.12.2020 р.

References:
1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D.
(2018), Biudzhetno podatkova polityka u systemi
rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of
economic regulation], Hlobus Press, Kyiv, Ukraine.

112

Інвестиції: практика та досвід № 24/2020

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 351:339.54

І. В. Орлов,
д. е. н., професор, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
ORCID ID: 0000900039311990698
В. В. Ксендзук,
к. е. н., доцент, Державний університет "Житомирська політехніка"
ORCID ID: 0000900019767097350
DOI: 10.32702/2306 6814.2020.24.113

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ВПЛИВУ
РИЗИКІВ
I. Orlov,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Ferenc R?k?czi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education
V. Ksendzuk,
PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

MECHANISM OF STATE GOVERNANCE OF FOREIGN TRADE POLICY OF UKRAINE
Здійснене дослідження грунтується на актуальній проблемі розвитку механізмів державно
го управління зовнішньоторговельної діяльності, враховуючи зростання зацікавленості в
здійсненні наукових розробок у сфері державного управління та посилення ролі зовнішньої
торгівлі в призмі економічного розвитку країни. На підставі огляду основних статистичних по
казників зовнішньоторговельного обороту України обгрунтовано чинники, що перешкоджають
розвитку зовнішньоторговельної діяльності та ідентифіковано вплив ризиків на процеси дер
жавного управління. До таких ризиків зараховано: законодавчополітичні, структурнокадрові,
регіональні, економічні, геополітичні тощо. Охарактеризовано складові механізму державно
го управління зовнішньоторговельної діяльності (засоби забезпечення зовнішньоторговельної
політики, інструменти реалізації зовнішньоторговельної політики, засоби контролю дієвості
зовнішньоторговельної політики, засоби розвитку зовнішньоторговельної політики). Резуль
тати отриманих досліджень дозволяють визначити пріоритетні напрями подальшого розвитку
зовнішньоторговельної політики та сформувати висновки щодо необхідності врахування ри
зиків під час розкриття завдань і цілей державного управління діяльністю суб'єктів зовнішньо
торговельної діяльності.
The study is based on the current problem of developing mechanisms of public management of
foreign trade, given the growing interest in research in the field of public management and
strengthening the role of foreign trade in the prism of economic development. The purpose of this
study is to substantiate the approach to the formation of mechanisms for public management of
foreign trade in the face of risks. Based on the review of the main statistical indicators of foreign
trade turnover of Ukraine, the factors hindering the development of foreign trade activity are
substantiated and the impact of risks on public management processes is identified. Such risks
include: legislative and political, structural and personnel, regional, economic, geopolitical, etc. Most
factors are caused by risks arising in the course of foreign economic activity and require the
development of appropriate policies for their management. In the article characterized the
components of the mechanism of state management of foreign trade activities (means of ensuring
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foreign trade policy, tools for implementing foreign trade policy, means of monitoring of effectiveness
of foreign trade policy, means of developing foreign trade policy) are described. The approach used
reveals the system of public management from a conceptually different side, which ensures
compliance with the principle of coordination of the interests of the state and foreign trade entities.
Thus, taking into account the risks of foreign trade is reasonable and appropriate in terms of each
component, because it will solve one of the main tasks of public administration, which is the
distribution of responsibilities for public policy to improve balance of payments, stable development
of the foreign exchange market, consistency provisions of customs legislation and the formation of
the export potential of the subjects of foreign trade relations.
The results of the obtained research allow to determine the priority directions of further
development of foreign trade policy and to form conclusions about the need to take into account the
risks when disclosing the tasks and objectives of public management of activity of foreign trade
entities.
Ключові слова: зовнішньоторговельна політика, зовнішньоторговельна діяльність, експорт, імпорт,
державне управління, ризики, суб'єкти зовнішньоторговельної діяльності.
Key words: foreign trade policy, foreign trade activity, export, import, public management, risks, subjects of
foreign trade activity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне (публічне) управління відносно нове по
няття в Україні, яке виникло в ХІХ ст. з метою розв'я
зання проблеми удосконалення механізмів державно
го управління та доступності державних послуг, що
сприятиме підвищенню ефективності діяльності робо
ти публічного сектору. Вільсон В. (Wilson W.) [11], який
вважається одним із попередників і основоположників
сучасного підходу до науки державного управління, у
статті 1887 року визначив мету досліджень в сфері ад
міністрування, яка полягає у визначенні завдань, які
уряд може успішно реалізувати, та окреслення ме
ханізмів, яким чином уряд буде реалізовувати ці завдан
ня з мінімально можливими витратами та найвищими
результатами.
Актуальність досліджень в сфері публічного управ
ління можна пояснити збільшенням видатків державно
го бюджету на загальнодержавні функції. Адже, як за
значають науковці [9] у XIX ст. роль держави обмежу
валася майже виключно функцією нічного сторожа, опи
саною Адамом Смітом, а державні витрати в більшості
країн світу не перевищували 10% ВВП. Сьогодні для по
рівняння в Україні загальнодержавні видатки склали в
2020 р. близько 15% державного бюджету (рис. 1) [6],
а частка сукупних видатків державного сектора у ВВП
України складала станом на 2015 р. вже більше 50 %
[5]. Натомість "у середині 50 х років частка державно
го сектору в економіці становила 20—30% у Західній
Європі та 15% у США. Нині частка витрат державного
сектору у ВВП у країнах Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) коливається від
32% (у Південній Кореї) до 60% (у Словенії). У Польщі
у 2013 р. — 42%" [10].
Відкриття кордонів та вільне переміщення товарів і
послуг, капіталу та трудових ресурсів на тлі глобалізац
ійних процесів, що супроводжуються ліберальними
підходами у політиках країн, вимагають розвитку та
удосконалення процесів державного управління кожної
окремо взятої країни з метою забезпечення національ
ної безпеки та сприяння економічному розвитку. Тому
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актуальність дослідження в сфері державного регулю
вання зовнішньоекономічної політики посилюється,
адже враховуючи риси відкритої економіки та ринко
вих відносин, роль держави та її сфера впливу не завж
ди достовірно оцінені та обгрунтовані. Спостерігають
ся прогалини в регулюванні окремих економічних про
цесів, що розвиваються під впливом ризиків, а це по
требує конструктивних завдань та рішень з боку дер
жави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі питання державного управ
ління зовнішньоекономічними процесами вивчали такі
науковці: Борисенко О.П. (2013), Кравченко В.О. (2004),
Крупін В.Є. (2008), Литвин Н.Ю. (2014), Машков А.О.
(2014), Пісьмаченко Л.М. (2008), Приймаченко Д.В.
(2006), Скрябіна Д.С. (2014), Стеценко О.В. (2008), Стеб
лянко М.Д. (2015), Філіна Г.І. (2003), Яворський А.І.
(2002). Лише окремі дослідники звертали увагу на ри
зики, що супроводжують процеси управління та впли
вають на сучасний стан зовнішньоекономічної діяль
ності. Зокрема, Дручек К.С. та Шведун В.О. [3] оціню
ють ризики зовнішньоекономічної діяльності в держав
ному управлінні та розкривають процес управління ри
зиками; Кулик Г. [4], Терещенко С., Галько С. [7] роз
глядають митні ризики та процес державного управлін
ня ними; Білявська О.Б. [1] обгрунтовує принципи уп
равління ризиками в державному управлінні

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування підходу до
формування механізмів державного управління зовні
шньоторговельною діяльністю в умовах впливу ризиків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства [2] зовнішньоторговельний
оборот товарів і послуг в Україні у І півріччі 2020 року
зменшився на 11,4% (на 7,0 млрд дол.) у порівнянні з
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Рис. 1. Структура видатків державного бюджету України
Джерело: складено на основі [6].

показниками І півріччя 2019 року і становив 54,2 млрд
дол. Сальдо зовнішньоторговельного балансу товарів і
послуг склалося позитивним у сумі 1,1 млрд дол. проти
негативного в сумі 1,7 млрд дол. у порівнянні з І пів
річчям 2019 року. Проте сальдо зовнішньоторговель
ного балансу товарів стало від'ємним у сумі 1,3 млрд
дол., але покращилось на 2,5 млрд дол.
Аналізуючи товарну структуру експортних операцій,
варто зауважити той факт, що найбільшу питому вагу
займає сировинна продукція сільськогосподарських
продуктів чи промисловості. Щодо імпортних операцій,
то найбільша частка у загальному обсязі імпорту при
падає на: продукцію машинобудування (32,3%), продук
цію хімічної промисловості (20,8%), Такий розподіл
свідчить про неконкурентоспроможність вітчизняної
економіки на міжнародному ринку.
Це також підтверджують показники зовнішньої
торгівлі в світових рейтингах. Одним з показників, що
характеризує місце України в міжнародній торгівлі є
Індекс залучення у світову торгівлю (Enabling Trade
Index) [12], який складається з 4 основних складових
елементів: доступ до ринків (на внутрішній та на
зовнішні), адміністрування на кордоні (ефективність та
прозорість процедур адміністрування), інфраструктура,
операційне середовище. У 2016 році ситуація в Україна
суттєво погіршилася — місце країни опустилося на
95 місце зі 136 країн порівняно з 2014 роком (83 місце).
Така ситуація пояснюється наступними чинниками [12]:
корупція на кордоні; тарифні та нетарифні бар'єри; об
тяжливі процедури на кордонах; висока вартість або
затримки, викликані внутрішніми та міжнародними пе
ревезеннями; визначення потенційних ринків збуту та
покупців; труднощі із задоволенням вимог закордонних
покупців щодо якості / кількості; доступ до торгового
фінансування; технічні вимоги та стандарти за кордо
ном; невідповідна технологія виробництва та навички;
доступ до імпортних матеріалів за конкурентними ціна
ми тощо.
Крім того, в науковій літературі зазначається, що
зовнішньоторговельна політика України формується під

впливом факторів, які негативно впливають на загаль
ну ситуацію зовнішньої торгівлі:
— "значна волатильність попиту та пропозиції на
світових ринках для українського експорту (у тому числі
залізної руди), що призводить до розбіжних тенденцій
у металургійному експорті та супутніх продуктах і галу
зях;
— припинення руху вантажів через лінії зіткнення в
Донецькій та Луганській областях залізничним та авто
мобільним транспортом;
— висока частка експорту сировини в загальному
обсязі експорту України та суттєва залежність
підприємств від зовнішнього ринку збуту, що викликає
великий вплив змін цін на приплив іноземної валюти;
— продовження російської комерційної агресії (ем
барго на постачання українських товарів на російську
територію, призупинення Росією угод про зону вільної
торгівлі СНД з Україною, незаконна заборона транзиту
товарів українського походження в треті країни через
Росію);
— продовження російської військової агресії про
ти України;
— системні проблеми зовнішньоекономічної діяль
ності (відшкодування ПДВ, валютне, митне та податко
ве законодавство) [8].
До зовнішніх чинників відносяться: комерційна та
військова агресія з боку Російської Федерації та при
пинення перевезення вантажів через контактну лінію на
сході України. Як внутрішній фактор, це висока частка
експорту сировини. Це призводить до того, що ук
раїнські експортери залежать від умов на зовнішніх рин
ках товарів і послуг та перешкоджають розвитку еко
номіки країни.
Такі умови ведення зовнішньої торгівлі потребують
внесення змін як з боку держави (особливо тих, що сто
суються валютного, митного та податкового законодав
ства, так і розвитку програми підтримки українських
експортерів), а також змін у діяльності суб'єктів, пов'я
заних з трансформацією структури експорту від сиро
вини до готової продукції.
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Інструменти реалізації
зовнішньоторговельної
політики

мито, ПДВ, акцизний збір, курс валюти, коди
товарної номенклатури, кількісні обмеження,
протекціонізм, стимулювання експорту, технічні
та санітарні вимоги тощо

Засоби контролю дієвості
зовнішньоторговельної
політики

моніторинг якісних та кількісних характеристик
розвитку зовнішньоторговельної політики та
оцінка їх ефективності і відповідності
поставленим цілям і завданням

Засоби розвитку
зовнішньоторговельної
політики

- дотримання принципу узгодженості інтересів
держави та суб’єктів зовнішньоторговельної
діяльності;
- розробка планів, стратегій, концепцій розвитку
зовнішньоторговельної політики країни

Ризики зовнішньоекономічної діяльності

Засоби забезпечення
зовнішньоторговельної
політики

- інформаційні (формування позитивного іміджу
країни на міжнародній арені через високі позиції
в світових рейтингах);
- інституційні (організаційна структура органів
влади, які забезпечують розподіл повноважень
політики та несуть відповідальність за реалізацію
завдань);
- законодавчі (нормативно-правові акти, що визначають принципи ведення політики та здійснення ЗЕД)

законодавчо-політичні, структурно-кадрові,
регіональні, економічні, геополітичні тощо

Структурні елементи механізму державного управління
зовнішньоторговельною діяльністю
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Рис. 2. Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльності: ризиковий підхід
Джерело: розроблено авторами.

У цьому напрямі в Україні в останні роки відбулися
позитивні зміни. Так, наприклад, Export Promotion Office
було створено як консультативно дорадчий орган при
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, мета
якого допомогти українським експортерам вийти на нові
ринки. На початку 2018 року були підписані документи, що
підтверджують створення Експортно кредитного агент
ства, що фінансується з державного бюджету, який має
на меті сприяти переходу України від експорту сировини
до експорту товарів та послуг з доданою вартістю.
На думку вчених і експертів, інституційні зміни у
розвитку зовнішньої торгівлі не повинні бути так тісно
пов'язані з державою, адже це не є основним припущен
ням вільного ринку і може викликати негативні наслідки
у майбутньому.
Отже, більшість факторів спричинені ризиками, що
виникають в ході зовнішньоекономічної діяльності та
потребують розробки відповідної політики з управлін
ня ними. Ризик трактується як можливість настання чи
ненастання події, яка матиме позитивний чи негативний
вплив на здатність виконувати завдання, досягати цілі
діяльності тощо. На рисунку 2 визначено складові ме
ханізму державного управління зовнішньоторговель
ною діяльністю, які розкривають особливості реалізації
зовнішньоторговельної політики. Ризики, що можуть ви
никати в ході виконання завдань на державному рівні
можуть стосуватися наступних категорій:
— законодавчо політичні (виникають у разі зміни
здійснюваного державою політичного курсу, змін в за
конодавстві);
— структурно кадрові (супроводжують зміни, що
виникають в організаційній структурі виконавчої влади,
повноважень та відповідальності окремих підрозділів та
посад);
— регіональні (вимагають врахування специфіки
розвитку конкретних регіонів);
— економічні (стосуються безпосередньо госпо
дарської діяльності підприємств, що здійснюють зовні
шню торгівлю);
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— геополітичні (мають глобальний характер та впли
вають через зовнішні фактори впливу на зовнішньотор
говельні процеси).
Описаний механізм державного управління зовн
ішньоторговельною діяльністю країни враховує
різновекторність та ліберальний підхід здійснюваної
політики. Виокремлені засоби забезпечення, контро
лю та розвитку зовнішньоторговельної політики та
інструменти реалізації її завдань розкривають
сутність та основні характеристики дій органів дер
жавної влади. Таким чином, врахування ризиків зов
нішньоторговельної діяльності є обгрунтованим та
доцільним в розрізі кожної складової, адже вирішу
ватиме одне з основних завдань державного управл
іння, що полягає в розподілі обов'язків і відповідаль
ності за реалізацію державної політики щодо покра
щення стану платіжного балансу, стабільного розвит
ку валютного ринку, узгодженості положень митно
го законодавства та формування експортного потен
ціалу суб'єктів зовнішньоторговельних відносин. Це
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності Ук
раїни на міжнародному ринку та дозволить покращи
ти роль та місце країни в сфері участі в міжнародних
організаціях.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Здійснюване дослідження стосувалося питання
удосконалення механізму державного управління зов
нішньоторговельною політикою країни, враховуючи ті
ризики, що виникають під час реалізації завдань і цілей
органами державної влади. В ході аналізу зовнішньо
торговельних операцій України виявлено чинники, що
спричиняють негативний вплив на розвиток суб'єктів
господарювання. На цій підставі окреслено групи ри
зиків, що визначають описані чинники, та охарактери
зовано складові удосконалення механізму державного
управління (засоби забезпечення зовнішньоторговель
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ної політики, інструменти реалізації зовнішньоторго
вельної політики, засоби контролю дієвості зовнішньо
торговельної політики, засоби розвитку зовнішньотор
говельної політики). Використаний підхід розкриває си
стему державного управління з концептуально іншої
сторони, що забезпечує дотримання принципу узгодже
ності інтересів держави та суб'єктів зовнішньоторго
вельної діяльності.
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PROBLEMS OF PROVIDING CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITY
IN THE FIELD OF FIRE SAFETY
У статті висвітлено питання недосконалості державного управління органами державного на
гляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. Наведено досвід вітчизняних та іноземних вче
них у галузі державного управління. Розглянуто вирішення проблем діяльності підрозділів відом
чої пожежної охорони та служб пожежної безпеки. Проаналізовано ряд суперечливих держав
них документів, що стосуються оцінки ступеню ризику від впровадження господарської діяль
ності. Також визначено важливе питання боротьби з корупцією. Надано пропозиції перефор
матування механізму здійснення наглядових функцій у сфері пожежної та техногенної безпеки
державними органами управління. Створення механізму управління, при якому суб'єкту госпо
дарювання буде вигідна фахова перевірка з боку органів державного пожежного нагляду. Виз
начено, що пріоритетним напрямком роботи державних наглядових органів у сфері пожежної
та техногенної безпеки повинна стати нормотворча діяльність, участь у розслідуванні пожеж,
аварій та інших надзвичайних ситуацій. У статті представлено результати розв'язання важли
вої науковоприкладної проблеми, яка полягає в удосконаленні механізмів державного управ
ління у сфері пожежної та техногенної безпеки. Надано пропозиції: щодо повернення механіз
му державного управління у сфері Держпожнагляду, який благополучно існував в Україні де
сятки років — структура апробована, з адекватною нормативноправовою базою та налагод
женою системою державного управління, а також створення добровільної пожежної охорони,
як суб'єкта наглядової діяльності. Свого часу така структура існувала в Україні у 70—80х роках
минулого століття: на кожному підприємстві на постійній основі діяла добровільна пожежна
дружина, у колгоспах — пожежносторожова охорона. Зазначені формування оснащувалися
спеціальною пожежною технікою та мали право на проведення пожежнопрофілактичної робо
ти в районі обслуговування.
The article covers the issues of imperfection of the state management performed by state
supervision bodies in the field of fire and technogenic safety. The experience of domestic and foreign
scientists in the field of public administration was provided. The solutions of issues regarding activity
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of the divisions of departmental fire protection and fire safety services were considered. A number
of contradictory state documents concerning the assessment of the degree of risk from the
implementation of economic activity was analyzed. An important issue in the fight against corruption
has also been identified. The proposals for reformatting the mechanism of implementation of
supervisory functions in the field of fire and technogenic safety by the state authorities were provided.
Creation of a management mechanism under which the business entity will benefit from the
professional inspection performed by the authorities of the state fire service. It was determined that
the priority area of work of the state supervision bodies in the field of fire and technogenic safety
should be the following: regulatory activity, participation in the investigation of fires, accidents and
other emergencies. The article contains the results of solving an important scientific and applied
issue, which is to improve the public administration mechanisms in the field of fire and technogenic
safety. The following proposals were submitted: to return the public administration mechanism in
the field of State fire supervision, which existed successfully in Ukraine for decades — the structure
is tested, has adequate regulatory and legal framework and established system of public
administration, as well as the creation of voluntary fireguard as a subject of the supervision. At one
time, such structure existed in Ukraine in the 70s and 80s of the last century: a voluntary fireguard
operated on a permanent basis at each enterprise, fire and security guards operated on collective
farms. These formations were equipped with special firefighting equipment and had the right to
conduct fire prevention work in the service area.
Ключові слова: контрольнонаглядові функції, забезпечення пожежної безпеки, профілактична робо
та, нормативноправове забезпечення, відомча пожежна охорона, служба пожежної безпеки, механізми
державного управління.
Key words: control and supervisory functions, ensuring the fire safety, preventive work, regulatory and legal
support, departmental fire protection, fire safety service, public administration mechanisms.

ВСТУП
Недосконалість системи організації управління
органами державного нагляду у сфері пожежної та тех
ногенної безпеки призводить до порушення прав та сво
бод людини та громадянина, зниження рівня довіри на
селення та негативно впливає на своєчасність та ефек
тивність здійснення заходів, спрямованих на захист та
реалізацію, визначених Конституцією [1] і законами
України, прав та свобод людини і громадянина, призво
дять до бюрократизації діяльності наглядових органів
та неефективного використання людських ресурсів і
бюджетних коштів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
При написанні статті досліджено здобутки вітчиз
няних та іноземних вчених у галузі державного управ
ління: В.Б. Авер'янова, О.Ф. Андрійко, І.В. Арістової,
В.Д. Бакуменка, В.Г. Афанас'єва, О.М. Бандурки,
П.Б. Волянського, Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, І.П. Го
лосніченка, А.Т. Комзюка, Т.О. Коломойця, В.К. Кол
пакова, Н.Р. Нижник, О.В. Негодченка, М.М. Тищенка,
В.П. Пєткова та інших науковців. Також використані здо
бутки вчених, які досліджували окремі проблеми конт
рольно наглядової діяльності: Ю.Ю. Басової, В.А. Гу
менюка, В.В. Новікова, В.В. Пахомова, Д.П. Цвігуна,
В.С. Шестака, О.О. Яковенка, Х.П. Ярмакі та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення теоретичних основ про
цесів регулювання контрольно наглядової діяльності з
боку державних органів, а також вирішення проблем

діяльності підрозділів відомчої пожежної охорони та
служб пожежної безпеки.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
За останні роки державні наглядові органи у сфері
пожежної безпеки пережили цілу низку організаційних
перетворень, які призвели не тільки до зменшення штат
ної чисельності низових підрозділів, а і до звільнення з
роботи великої кількості висококваліфікованих
фахівців. Крім того, функції наглядових органів після
прийняття у 2012 році [2] Кодексу цивільного захисту
України та анулювання Закону України "Про пожежну
безпеку", за рахунок впровадження додаткових зав
дань, що не відносяться до сфери пожежної безпеки,
суттєво змінилися.
Також впровадження цілої низки нормативно пра
вових актів з обмеженням контрольних заходів на об'єк
тах господарювання практично скасували систему про
ведення пожежно технічних обстежень та перевірок,
знищили структуру державного нагляду за протипожеж
ним станом об'єктів будівництва, звели нанівець орга
нізацію проведення агітаційно масової роботи та адмі
ністративне впровадження, імплантували безсистемну
та безконтрольну діяльність підрозділів відомчої по
жежної охорони, служб пожежної безпеки, добро
вільних формувань та пожежно технічних комісій.
Закономірним наслідком таких перетворень стало
до руйнування системи пожежно профілактичної робо
ти в країні та значне погіршення оперативної обстанов
ки. За даними державної статистики щодоби в Україні
виникає 200—300 пожеж, 5 чоловік гине та 4 травмуєть
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ся, знищується 70 будинків та 10 одиниць техніки, що
денно безповоротно втрачається понад 22 млн гривень.
Тільки за минулий рік на пожежах загинуло понад 2 ти
сяч осіб, у тому числі 57 діточок. Порівняно з країнами
світу наша держава має чи не найгірші показники за
негативних наслідками від пожеж.
Також пожежі в Україні на сьогодні стали одним із
потужних дестабілізуючих факторів (пожежа на "БРСМ
Нафта" у Васильківському районі Київської області,
пожежа складських приміщень у Деснянському районі
м. Києва тощо). До того ж втрати від пожеж помітно
перевищили загальний збиток держави від інших над
звичайних ситуацій техногенного характеру, а по суті
вони безповоротні та ще вимагають великих витрат для
відновлення знищених матеріальних цінностей.
Одним із рішень зазначених проблем це впровад
ження (як альтернативу державним наглядовим орга
нам) повноцінних служб пожежної безпеки суб'єктів
господарювання, а також розширення функцій та по
вноважень підрозділів відомчої пожежної охорони, які
будуть здійснювати функції із запобігання аваріям, по
жежам та іншим надзвичайним ситуаціям у районах об
слуговування, а також нести всебічну відповідальність
за протипожежний стан та організацію профілактичної
роботи на об'єктах господарювання.
У такому разі основним напрямком роботи держав
них наглядових органів у сфері пожежної безпеки ста
нуть у першу чергу нормотворча діяльність, а також
участь у розслідувані пожеж, аварій та інших надзви
чайних випадків, надання фахових консультацій з пи
тань забезпечення пожежної безпеки, до яких відно
ситься оцінка або аудит протипожежного стану підприє
мства, у тому числі здійснення, за проханням суб'єктів
господарської діяльності, пожежно технічних обсте
жень та перевірок.
Всі інші функції щодо запобігання аваріям, поже
жам та надзвичайним ситуаціям повинні здійснюватися
підрозділами відомчої пожежної охорони та службами
пожежної безпеки суб'єктів господарювання. За такої
системі відомча пожежна охорона, у тому числі служба
пожежної безпеки, буде нести всебічну правову відпо
відальність не тільки за протипожежний стан, а і за стан
профілактичної роботи на об'єкті. Також з боку суб'єкта
господарювання буде явна зацікавленість у проведенні
пожежно технічного обстеження досвідченими фахів
цями державних наглядових органів, а також впровад
ження на підприємстві нових систем безпеки, у тому
числі пожежної автоматики та засобів пожежогасіння.
Проте такі підрозділи повинні існувати на всіх без
винятку підприємствах, установах та організаціях неза
лежно від форми власності, бути боєздатними та пра
цювати у правовому полі.
На жаль, у статті 61 "Відомча пожежна охорона" [2]
не тільки не окреслено механізму здійснення роботи
відомчої пожежної охорони, а навіть не передбачено
такі важливі аспекти, як порядок та підстави її створен
ня, кваліфікація видів служб пожежної безпеки, їх пра
ва, обов'язки повноваження, регламенти роботи, роз
рахунки кількості працівників служби, порядок фінан
сування та матеріально технічного забезпечення тощо.
Аналогічно у постанові Кабінету Міністрів України
2013 року № 397 "Про затвердження переліку суб'єктів
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господарювання, в яких створюється відомча пожежна
охорона" [5] лише перераховані відомства де необхід
но створювати ці підрозділи.
У наслідок такого формулювання, по перше,
міністерства та відомства взагалі не повинні створюва
ти зазначені підрозділи (йдеться мова, що служби по
жежної безпеки там вже створені, а якщо не створено?
На якій підставі їх створювати?), по друге, ряд мініс
терств та відомств взагалі не окреслені у даній статті
Кодексу [2], а також у зазначеній постанові [5], у на
слідок чого не зобов'язані мати такі підрозділи, по третє,
міністерства та відомства, що окреслені ст. 61 [2] мо
жуть використовувати служби пожежної безпеки лише
у якості координаційно контролюючих підрозділів.
Таким чином, відповідно до законодавства підроз
діли відомчої пожежної охорони та служби пожежної
безпеки повинні існувати, а фактично їх немає, а де вони
є діяльність їх здійснюється на розсуд керівника відом
ства або об'єкта господарювання.
Як приклад, апарат управління служби пожежної
безпеки ДК "УКРТРАНСГАЗ" сьогодні після штатних
скорочень складається лише із двох працівників — ке
рівника та фахівця, на яких покладено контроль та ко
ординація діяльності у сфері цивільного захисту, над
звичайних ситуацій, техногенної та пожежної безпеки
всіх підприємств газотранспортної системи України, до
того ж цей підрозділ не самостійний, входить до складу
управління охорони праці.
Сьогодні в Україні продовжується процес рефор
мування місцевого самоврядування та децентралізація
влади з передачею повноважень і ресурсів на рівень
територіальних громад. Будується, на перший погляд,
проста та логічна схема місцевого самоврядування, яка
здатна забезпечити комфортне та безпечне існування
людей у своїй місцевості.
З іншого боку, для того щоби змінити не тільки сис
тему управління, а і за великим рахунком, сам уклад
життя, замало одного лише бажання чи політичного
рішення. Для того щоб процес розпочався необхідно
створити механізм його реалізації.
Як будуть працювати пожежні підрозділи місцевої
пожежної охорони та об'єднаних територіальних громад?
Хто буде їх навчати, фінансувати, купувати пожежну тех
ніку та надавати соціальні гарантії? На підставі яких нор
мативів буде проводитись профілактична робота, орга
нізовуватися та проходити обстеження і перевірки, впро
ваджуватися заходи адміністративного впливу, а також
інші заходи? На жаль, на ці питання відповіді не існує.
Є пропозиція щодо створення добровільної пожеж
ної охорони, як суб'єкта наглядової діяльності. Свого
часу така структура існувала в Україні у 70—80 х роках
минулого століття: на кожному підприємстві на постійній
основі діяла добровільна пожежна дружина, у колгос
пах — пожежно сторожова охорона. Зазначені форму
вання оснащувалися спеціальною пожежною технікою
та мали право на проведення пожежно профілактичної
роботи в районі обслуговування.
Для забезпечення повноцінної роботи підрозділів
місцевої та добровільної пожежної охорони, у першу
чергу, необхідно мати правові підстави щодо їх існуван
ня та фінансування, функції та повноваження, режими
роботи та інші критерії діяльності.

Інвестиції: практика та досвід № 24/2020
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Наприклад, у нормативно правовому акті відповід
ного рівня (закон, постанова, настанова), повинно бути
конкретно прописано, що "…чисельність, склад, поря
док роботи, права та обов'язки, соціальні гарантії та інші
питання діяльності МПО та ДПО оформляються рішен
нями адміністрації, суб'єктом господарювання або те
риторіальною громадою з урахуванням пожежної не
безпеки та природно техногенних загроз для життє
діяльності населення території обслуговування".
Механізм діяльності підрозділів МПО та ДПО пови
нен регулюватися документом рівня Настанови, затвер
дженої Міністром внутрішніх справ України та погодже
ної з Міністерством юстиції України, яка повинна перед
бачати весь спектр впровадження профілактичних та
контрольно наглядових заходів, у тому числі:
— щоденну профілактичну роботу, а також роботу
при ускладнені оперативної обстановки;
— організацію чергування та патрулювання;
— здійснення моніторинг протипожежного стану;
— проведення пожежно технічних обстежень та пе
ревірок протипожежного стану об'єктів господарюван
ня;
— розробка та впровадження організаційних, а та
кож технічних заходів, спрямованих на зниження по
жежної небезпеки технологічних процесів виробницт
ва та загального протипожежного стану об'єктів розта
шованих на території обслуговування;
— проведення протипожежної агітації та пропаган
ди, придбання плакатів, посібників та іншої публічної
літератури;
— порядок інформування та участь у проведенні
розслідувань пожеж;
— повинні бути окреслені фінансові та матеріаль
но технічні заходи щодо впровадження протипожежних
заходів.
— Так, у Настанові повинно бути передбачено, що
підрозділ МПО та ДПО зобов'язаний здійснювати мон
іторинг за:
— дотриманням протипожежного режиму у населе
них пунктах та підприємствах, що розташовані на тери
торії обслуговування;
— виконанням вимог стандартів, норм, правил та
інструкцій з пожежної безпеки;
— своєчасним усуненням виявлених недоліків та
виконання заходів, запропонованих приписами, пропо
зиціями або актами перевірок;
— дотриманням правил пожежної безпеки при
підготовці і проведенні вогневих та інших небезпечних
робіт;
— технічним станом установок пожежегасіння та
сигналізації, первинних засобів пожежегасіння, проти
пожежного водопостачання, засобів оповіщення та
зв'язку;
— проведенням планово попереджувальних ре
монтів та пусконалагоджувальних робіт;
— дотриманням вимог пожежної безпеки у процесі
будівництва, капітальних ремонтів, реконструкції, мо
дернізації та технічного переоснащення;
— наявності та справності первинних засобів по
жежегасіння, боєздатності і якості несення служби
бойовими розрахунками добровільної пожежної дру
жини;

— станом пожежних автомобілів та мотопомп, пер
винних засобів пожежогасіння, засобів автоматичного
протипожежного захисту, іншого майна пожежно тех
нічного призначення, у т.ч. за готовністю їх до застосу
вання;
— проведенням технічного обслуговування пожеж
ної техніки та обладнання, утримання їх в постійній го
товності.
Також одним із головних важелів функціонування
зазначених підрозділів є нормативно правове забезпе
чення організаційної структури.
Для складання структури відомчої пожежної охо
рони пропонується модель, для якої необхідно перед
усім визначити кількість структурних підрозділів на
об'єкті, де є пожежна небезпека виробництв, у т.ч. ка
тегорії виробництв; кількість працюючого персоналу;
об'єми здійснення профілактичних та наглядових
функцій.
Загальний розрахунок чисельності профілактичних
працівників МПО або ДПО населеного пункту пропо
нується здійснювати за формулою:

Ч =2+

Pcр K і + R 0 + Rр ,
Ф

де, Рср — чисельність працівників об'єктів господа
рювання; Кі — коефіцієнт, що враховує ймовірні ризи
ки; Rо — річні витрати часу на проведення профілактич
ної роботи одним працівником МПО або ДПО; Rр — річні
витрати часу на об'їзд об'єктів для проведення проф
ілактичної роботи одним працівником; Ф — ефектив
ний річний фонд робочого часу одного фахівця.
Виходячи із розрахунків пропонується:
Для населених пунктів з кількістю мешканців:
— від 10 до 20 тисяч осіб — 2 працівника МПО або
ДПО;
— від 20 до 35 тисячі осіб — 3 профілактичних пра
цівника;
— від 35 до 50 тисячі осіб — 4 профілактичних пра
цівника;
— від 50 до 100 тисячі осіб — 6 профілактичних
працівників;
— від 100 до 250 тисячі осіб — 10 профілактичних
працівників.
Ще одним аспектом управлінського процесу є ство
рення раціональної організаційної структури з техніч
ним, економічним та правовим підгрунтям, підбор та
розстановка фахівців з необхідним трудовими навичка
ми та відповідною кваліфікацією, визначення загальних
цілей, окреслення прав та обов'язків виконавців. Було
б дуже дотепно, якщо ця система працювала у взаємодії
та входила до системи визначення ризиків.

ВИСНОВКИ
Здійснене дослідження яскраво демонструє, що
невирішені завдання державного управління у сфері
забезпечення пожежної безпеки лежать у площині ру
диментарного правового поля, а також недосконалості
існуючого механізму здійснення державними органами
наглядово профілактичних функцій в сучасних умовах.
У статті представлено результати розв'язання важ
ливої науково прикладної проблеми, яка полягає в удос
коналенні механізмів державного управління у сфері

121

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
пожежної та техногенної безпеки. Викладені погляди,
хоча і не суперечать чинному законодавству, носять
більш дорадчий чи дискусійний характер, а також ви
магають проведення ретельного наукового досліджен
ня.
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FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF FORMATION AFFLUENT TERRITORIAL
COMMUNITIES
У статті розглянуто поняття "територіальна громада", "спроможності територіальної грома
ди", "фінансова спроможність територіальної громади".
Акцентовано увагу на тому, що фінансове забезпечення розвитку територіальних громад —
це система залучення, акумулювання, розподілу й використання публічних і приватних коштів,
інвестованих із зовнішніх та внутрішніх джерел для задоволення потреб жителів села чи доб
ровільного об'єднання у громаду жителів кількох сіл, селища та міста.
Виявлено, що неможливо посилити здатність територіальних громад до самостійних страте
гічних дій без укрупнення громад. Укрупнення громад підвищує їхню фінансову автономію, отри
мання ресурсів та повноважень як у міст обласного значення. Доведено, що в результаті про
цесу фінансової децентралізації відбувається розподіл відповідальності, повноважень,
функцій, фінансових ресурсів між центральним, регіональним та субрегіональними рівнями
влади.
Наголошено на тому, що основним заходом забезпечення ресурсної спроможності громади
забезпечити економічне зростання і підвищення якості життя та її відповідальності за ухвалені
соціальноекономічні рішення виступає адміністративна і фінансова децентралізація.
Розглянуто альтернативні джерела фінансування об'єднаних територіальних громад, які ста
ють фактором підвищення самофінансування їх діяльності та задоволення місцевих потреб.
Такими додатковими джерелами фінансування є гранти, ендавменти (благодійні внески), по
жертвування та інші.
Пошук альтернативних джерел фінансування об'єднаних територіальних громад сприятиме
формуванню сприятливого бізнессередовища та реалізації соціальних програм в об'єднаних
територіальних громадах, підвищенню їх фінансової спроможності на довгострокову перспек
тиву.
The article considers the concepts of "territorial community", "capacity of the territorial
community", "financial capacity of the territorial community".
Emphasis is placed on the fact that financial support for the development of territorial communities
is a system of attracting, accumulating, distributing and using public and private funds invested from
external and internal sources to meet the needs of villagers or voluntary association of residents of
several villages, settlements and cities.
It is revealed that it is impossible to strengthen the capacity of territorial communities to
independent strategic actions without community consolidation. Consolidation of communities
increases their financial autonomy, obtaining resources and powers as in cities of regional
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importance. It is proved that as a result of the process of financial decentralization there is a
distribution of responsibilities, powers, functions, financial resources between the central, regional
and subregional levels of government.
It is emphasized that the main measure to ensure the resource capacity of the community to ensure
economic growth and improve the quality of life and its responsibility for the socioeconomic decisions
is administrative and financial decentralization.
The current state of unification of territorial communities is analyzed and a significant number of
their formation in 2019 compared to 2015 is revealed. In addition, the annual growth of own revenues
to the general fund of local budgets in the united territorial communities has been established. This
was due to the growth of tax revenues, as the role of local budgets and fees in the formation of relevant
budgets has increased.
The role of state support to local communities, in particular in financing the construction of sports
facilities, infrastructure of the united territorial community, was emphasized.
Alternative sources of funding for the united territorial communities are considered, which become
a factor in increasing the selffinancing of their activities and meeting local needs. Such additional
sources of funding are grants, endowments (charitable contributions), donations and others.
The search for alternative sources of funding for the united territorial communities will contribute
to the formation of a favorable business environment and the implementation of social programs in
the united territorial communities, increasing their financial capacity in the long run.

Ключові слова: територіальна громада, фінансовоекономічне забезпечення, спроможність територ
іальної громади, фінансова спроможність територіальної громади, об'єднання територіальних громад,
децентралізація.
Key words: territorial community, financial and economic support, capacity of the territorial community, financial
capacity of the territorial community, association of territorial communities, decentralization.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
Відповідно до Конституції України за територіаль АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
ною громадою закріплено право самостійно вирішува РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ти питання місцевого значення шляхом здійснення ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
місцевого самоврядування. В усіх розвинених держа ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

вах це право забезпечується правовими гарантіями й
одночасно фінансовими можливостями. Однак, попри
на прийняту в Україні низку законодавчих актів, покли
каних сприяти розвитку територіальних громад та реа
лізації їх права на місцеве самоврядування, через не
стачу насамперед фінансових ресурсів не розв'язують
ся вагомі суспільні проблеми. Так, попри застосування
нової системи бюджетного планування та вирівнюван
ня, процес об'єднання територіальних громад, що три
ває в Україні, залишаються дотаційними. Водночас не
достатньо реалізується місцевий фінансовий потенціал,
що призводить до незадоволення потреб територіаль
них громад, зокрема через неналежну організацію вка
заного процесу.
З огляду на це, досить актуальним є питання роз
гляду фінансово економічних аспектів формування
спроможних територіальних громад у процесі рефор
ми територіальної організації влади на засадах децент
ралізації.
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Різні аспекти розвитку територіальних громад роз
криваються у працях І.О. Дробота, О.Ю. Лебединської,
В.В. Мамонової О.О. Підкуйка та ін. Проблематиці пра
вового статусу територіальних громад приділяли увагу
М.О. Баймуратов, П.В. Ворона, А.Р. Крусян та ін. Істо
ричні та сутнісні аспекти становлення територіальних
громад у системі місцевого самоврядування розгля
дали В.М. Вакуленко, В.В. Кравченко, І.В. Козюра,
В.С. Куйбіда, Ю.П. Сурміна та ін. Конкурентоспро
можність територіальних громад досліджували О.І. Ва
сильєва, І.О. Дегтярьова, Я.Ф. Жовнірчик, А.П. Леле
ченко та ін. Сьогодні науковці досліджують фінансове
забезпечення місцевого самоврядування, органів місце
вої влади (самоврядування), соціально економічного
розвитку міста, територіальних громад, розвитку тери
торій тощо. Крім того, теоретичні та практичні засади
формування фінансової політики розвитку територіаль
них громад розкриваються в працях О.І. Васильєвої,
В.М. Вакуленка, Н.М. Гринчук, Т.М. Дерун та ін.
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МЕТА СТАТТІ

відної адміністративно територіальної одиниці" [1].
Метою статті є аналіз фінансово економічних ас Отже, поняття спроможності територіальної громади
пектів формування спроможних територіальних громад визначає здатність громади надавати послуги населен
у процесі реформи територіальної організації влади на ню на відповідному рівні.
засадах децентралізації
Поняття спроможності, першочергово, має озна
чати здатність територіальної громади задіяти меха
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
нізми економічного розвитку підгрунтя якого виступає
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ефективне використання наявного ресурсного потен
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
ціалу. Критерієм ефективності управління територіаль
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ною громадою може слугувати високий рівень надан
Реформування територіальної організації влади на ня публічних послуг [17]. Передумовою формування
засадах децентралізації є одним із ключових напрямів спроможності територіальної громади є наявність на
системних суспільних трансформацій в Україні. У "Стра лежного обсягу ресурсів (природних, економічних,
тегії сталого розвитку "Україна— 2020", схваленій Ука фінансових, кадрових тощо), які забезпечать стійке
зом Президента України, децентралізація та реформа економічне зростання та підвищення добробуту меш
державного управління визначені серед 10 пріоритет канців громади за умови ефективного управління та
них реформ [14]. Її метою є побудова ефективної сис сприятливого інституційного середовища. Такого ре
теми територіальної організації влади, забезпечення сурсу позбавлені дрібні громади. Тому засобом фор
спроможності місцевого самоврядування.
мування спроможних територіальних громад обрано
Сьогодні головним аспектом цілісної системи місце їх об'єднання.
вого самоврядування є те, що Конституція України ви
Основним категоріальним поняттям, яке оцінює
значає право територіальної громади на самостійне ви рівень спроможності громад, є "фінансова спро
рішення питань місцевого значення, а Законом України можність територіальної громади", що полягає у здат
"Про місцеве самоврядування в Україні" регламентова ності територіальної громади, як суб'єкта соціально
но, що територіальна громада — це жителі, об'єднані економічних відносин регіону, акумулювати фінансові
постійним проживанням у межах села, селища, міста, ресурси та забезпечувати відповідний рівень конкурен
що є самостійними адміністративно територіальними тоспроможності на основі оптимального перерозподі
одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох лу та використання наявних ресурсів, а також забезпе
сіл, мають здатність самостійно вирішувати питання чувати фінансову та економічну стабільність у довго
місцевого значення через відповіді органи місцевого строковій перспективі [6]. Фінансову спроможність те
самоврядування [13].
риторіальної громади слід розглядати не тільки як ре
Територіальна громада, як частина громадянсько зультат достатнього, результативного і стабільного
го суспільства, є великою самоорганізованою систе фінансового забезпечення регіонального розвитку, але
мою, що містить у собі багато інститутів і асоціацій лю і як передумову формування його конкурентних пере
дей, які мають власні інтереси, реалізація котрих на ос ваг.
нові взаєморозуміння, взаємодопомоги, взаємних до
Фінансова незалежність місцевим органам влади,
мовленостей сприяє загальному розвитку. Процес роз дозволяє використовувати наявні ресурси доцільніше до
витку територіальної громади може бути забезпечений місцевих потреб та є додатковим стимулятором еконо
як стратегічним плануванням, що здійснюється органа мічного розвитку.
ми й посадовими особами місцевого самоврядування,
Державною стратегією регіонального розвитку на
так і різними ініціативами формальних і неформальних період до 2020 року передбачено створення належних
об'єднань. Створення самодостатніх територіальних матеріальних, фінансових та організаційних умов для
громад, які б володіли відповідними матеріальними, зміцнення економічної бази розвитку територіальних
фінансовими, земельними ресурсами, об'єктами со громад, здійснення бюджетної децентралізації, в тому
ціальної інфраструктури, необхідними для поліпшення числі шляхом перерозподілу загальнодержавних по
забезпечення потреб громадян, оперативного та якіс датків, закріплення за кожною ланкою самоврядуван
ного надання їм базових соціальних та адміністратив ня стабільної дохідної бази для реалізації їх функцій
них послуг, створення умов для сталого розвитку відпо [12].
відних територій, більш ефективного використання бюд
Міжнародна практика свідчить, що неможливо по
жетних коштів є головним завданням децентралізації, силити здатність територіальних громад до само
яку розпочато в Україні [5].
стійних стратегічних дій без укрупнення громад. Укруп
Із започаткуванням процесу об'єднання терито нення громад підвищує їхню фінансову автономію, от
ріальних громад у правовому полі України з'явилось по римання ресурсів та повноважень як у міст обласного
няття "спроможності територіальної громади". Спро значення. В результаті процесу фінансової децентра
можними вважають "територіальні громади сіл (селищ, лізації відбувається розподіл відповідальності, повно
міст), які в результаті добровільного об'єднання здатні важень, функцій, фінансових ресурсів між централь
самостійно або через відповідні органи місцевого са ним, регіональним та субрегіональними рівнями вла
моврядування забезпечити відповідний рівень надання ди [4].
послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здо
Слід акцентувати увагу на тому, що процес об'єд
ров'я, соціального захисту, житлово комунального гос нання територіальних громад розпочався з середини
подарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансо 2015 року, на кінець якого було створено 159 об'єдна
вого забезпечення та розвитку інфраструктури відпо них територіальних громад (далі — ОТГ). При цьому їх
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кількість з кожним роком стрімко зростала і у 2019 році
збільшилась більш ніж у 6 разів [15].
Аналіз літературних джерел свідчить, що станом на
01 січня 2020 року в Україні діють 1029 ОТГ, до складу
яких увійшли 4698 колишніх місцевих рад. На початку
2020 року Урядом затверджено 24 перспективних пла
ни формування територій громад областей. Зазначени
ми планами передбачено 1441 ОТГ, які об'єднують 10075
територіальних громад.
Економічні повноваження ОТГ мають забезпечу
ватися відповідними фінансовими і матеріальними ре
сурсами. Згідно з законодавством, матеріальною і
фінансовою основою місцевого самоврядування є
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів,
інші кошти, земля, природні ресурси, що є у кому
нальній власності територіальних громад сіл, селищ,
міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної
власності, що перебувають в управлінні районних і
обласних рад [13].
Саме ж фінансове забезпечення розвитку терито
ріальних громад сьогодні перебуває на етапі реформу
вання і становлення. Воно тісно пов'язане із децентра
лізаційними процесами й на даний час її основним пріо
ритетом є формування фінансових передумов для ство
рення спроможних ОТГ [8]. Про це свідчить позитивна
динаміка зростання обсягів фінансування та структура
витрат, яка наразі спрямовується не тільки на поточні
витрати, а й на розвиток. Це забезпечує суттєві імпуль
си для нарощування фінансового потенціалу й вирішен
ня питань місцевого значення.
Із впевненістю можна сказати, що фінансове забез
печення розвитку територіальних громад — це система
залучення, акумулювання, розподілу й використання
публічних і приватних коштів, інвестованих із зовнішніх
та внутрішніх джерел для задоволення потреб жителів
села чи добровільного об'єднання у громаду жителів
кількох сіл, селища та міста.
Аналізуючи стан фінансового забезпечення розвит
ку територіальних громад, слід звернути увагу на його
ключові його особливості [9]:
— фінансова децентралізація зумовлює і стимулює
створення нових адміністративно територіальних оди
ниць — ОТГ;
— забезпечено диверсифікацію фінансового забез
печення громад, перерозподіл статей надходження
фінансових ресурсів;
— впродовж останніх років спостерігається чітка
тенденція збільшення обсягів фінансування статей, які
стосуються розвитку;
— фінансування розвитку ОТГ є одним із пріори
тетів сучасної системи місцевих бюджетів.
Для ефективного місцевого економічного розвитку
важливим є рівень розвитку соціальної інфраструктури —
закладів освіти, охорони здоров'я, культури, стан
житлово комунального господарства, побутового об
слуговування, громадського транспорту, торгівлі, побу
тових послуг. Формування інструментарію політики за
безпечення місцевого розвитку має виходити з необхі
дності як найповнішого залучення наведених чинників
у процес створення суспільних благ і стимулювання еко
номічного зростання з урахуванням наявних або перс
пективних передумов. Проте на практиці арсенал відпо
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відних інструментів є або неможливим у застосуванні
(перехоплення контролю за ресурсами), або має межі
вичерпності (поєднання громад для акумулювання ре
сурсів), або стикається з обмеженістю ресурсів власне
громади (будь які інновації, технологічна модернізація,
створення сприятливих умов для локалізації виробниц
тва або життя населення потребують значних інвестицій,
які недоступні громаді). За цих умов першорядним за
ходом забезпечення ресурсної спроможності громади
забезпечити економічне зростання і підвищення якості
життя та її відповідальності за ухвалені соціально еко
номічні рішення виступає адміністративна і фінансова
децентралізація, яка має супроводжуватися не тільки
оптимізацією розподілу власне фінансових ресурсів між
центром та територіями, а що більш важливо — інстру
ментів управління ними, тобто стосується системних
перетворень у публічних, зокрема місцевих, фінансах
[16].
Місцеві фінанси являють собою не тільки елемент
фінансової системи, частину державних фінансів, але
є і відносно самостійною системою економічних відно
син, яка формує, розподіляє та використовує фінан
сові ресурси для місцевих бюджетів задля виконання
ними обов'язків та повноважень щодо удосконалення
добробуту громад у всіх сферах життєдіяльності [10].
Головним елементом для формування та подальшого
розвитку місцевих фінансів є їх децентралізація, яка
буде стимулом для територіальних громад щодо об'єд
нання та створення спроможних громад через механізм
переходу бюджетів об'єднаних громад на прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом та
отримання обсягу видаткових повноважень з відпові
дним ресурсним забезпеченням на рівні міст обласно
го значення [3].
Результати фінансової децентралізації свідчать про
щорічне зростання обсягів власних доходів місцевих
бюджетів. Так, впродовж 2018 року надходження влас
них доходів до загального фонду місцевих бюджетів
України склали 234,1 млрд грн, що на 41,4 млрд грн,
або на 21,5%, більше порівняно з попереднім роком.
За п'ять років фінансової децентралізації очікується, що
власні доходи місцевих бюджетів зростуть у чотири рази
і становитимуть 267 млрд грн.
Приріст власних доходів було досягнуто переваж
но завдяки зростанню обсягів податкових надходжень,
адже впродовж 2014—2019 рр. підвищилась роль місце
вих податків та зборів у формуванні відповідних бюд
жетів.
У період з 2014 по 2019 роки спостерігається суттє
ве збільшення державної підтримки місцевих громад.
Слід зазначити, що починаючи з 2017 року підтримка
почала надаватись на будівництво спортивних об'єктів,
фінансування секторальної регіональної влади, інфра
структури ОТГ. Важливим у зміцненні фінансової бази
об'єднаних територіальних громад є діяльність Держа
ного фонду регіонального розвитку (далі — ДФРР),
який передбачає фінансування проєктів регіонального
розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіо
нальних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалі
зації [15].
Крім того, об'єднані територіальні громади сьогодні
мають достатньо можливостей до пошуку і використан
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ня альтернативних джерел фінансування, які і стають
фактором підвищення самофінансування їх діяльності
та задоволення місцевих потреб. Так, деякі ОТГ уже
вміють та активно використовують наявні можливості
щодо реалізації розроблених проєктів за рахунок гран
тових ресурсів [11]. Слід акцентувати увагу на тому, що
одним із головних завдань органів місцевого самовря
дування в більшості країн світу є організація пошуку
позабюджетних джерел фінансування та налагоджен
ня співпраці з різними фондами і грантовими програма
ми.
Як свідчить практика успішних ОТГ, з метою підви
щення шансів на отримання грантової підтримки пред
ставникам громади слід брати участь у тренінгах, які
досить часто проводять донорські організації для по
тенційних учасників майбутнього конкурсу за відпові
дним напрямом. Крім того, важливо забезпечити від
повідність проєктної заявки стратегічному плану роз
витку громади чи регіону. Донорські організації заз
вичай надають перевагу тим проєктам соціально
економічного розвитку, що підтверджують життєз
датність на етапі після завершення грантового фінан
сування.
Перспективним напрямом на сьогодні є і розвиток
ендавментів — цільових фондів, призначених для ви
користання у некомерційних цілях, що наповнюються
за рахунок благодійних внесків. Такий механізм фінан
сування потреб місцевого соціально економічного роз
витку досить широко використовується в економічно
розвинутих країнах світу. Часто це навіть ціла система
фондів, кожен із яких має власну стратегічну мету щодо
використання генерованих ендавментами коштів [2].
Враховуючи досвід зарубіжних країн, в Україні з метою
прискорення формування ендавмент фондів, доцільним
є внесення змін до Бюджетного і Податкового кодексів
в частині надання їх засновникам та благодійникам дер
жавних пільг і податкових преференцій.
Отже, впровадження запропонованих перспектив
них проєктів за рахунок альтернативних джерел фінан
сування, що узгоджені із Стратегією розвитку громади,
сприятимуть формуванню сприятливого бізнес середо
вища та реалізації соціальних програм в ОТГ, підвищен
ню фінансової спроможності на довгострокову перспек
тиву.
Слід акцентувати увагу на тому, що реформа місце
вого самоврядування та територіальної організації вла
ди на засадах децентралізації на сьогодні виявилась
найрезультативнішою і найпомітнішою щодо створен
ня та підтримки належного сприятливого бізнесового
та життєвого середовища, необхідного для самореалі
зації людини, захисту прав і свобод, надання якісних
публічних послуг тощо. Не випадково, протягом 2014—
2020 рр. ця реформа є однією з найбільш згадуваних
реформ у виступах Президента України, депутатів усіх
рівнів, міністрів та ін.

розвитку ОТГ, мають на меті посилення їх фінансо
вої спроможності через абсолютно різні фінансові
та економічні механізми. Держава створює всі умо
ви для реалізації поставлених завдань та функцій
ОТГ.
Виявлено, що головним завданням бюджетної
децентралізації є пошук достатньої кількості фінан
сових ресурсів, які за своїм впливом зможуть на
дати повну самостійність та незалежність місцевих
бюджетів у структурі бюджетної системи України.
При цьому обгрунтовано, що поряд із бюджетни
ми, інвестиційними та кредитними ресурсами, вирі
шальна роль у фінансуванні проєктів місцевого соці
ально економічного розвитку належить саме аль
тернативним джерелам у формі грантових коштів,
що безповоротно надаються на конкурсній основі
на чітко визначені цілі щодо вирішення потреб соціаль
но економічного розвитку місцевої громади (проєк
тів).
Проблемні питання, що виникають у процесі рефор
мування територіальних громад, необхідно вирішувати
шляхом удосконалення його інституційного та правово
го забезпечення, формування системи організаційних
та фінансово економічних механізмів, спрямованих на
становлення і розвиток самодостатніх територіальних
громад.
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FORMATION OF A COORDINATION MECHANISM FOR ACHIEVING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS BASED ON THE PRINCIPLES OF INCLUSIVE GROWTH
У статті розглянуто важливість формування координаційного механізму досягнення Цілей Ста
лого Розвитку на засадах інклюзивного зростання. Визначено сфери впливу такого механізму
на забезпечення ефективності загальносвітової політики, під якою розуміється екологічно
орієнтований соціальноекономічний розвиток, за якого зростання добробуту людей не супро
воджується погіршенням навколишнього середовища і деградацією природних систем. Уста
новлено, що у процесі формування та реалізації координаційного механізму в країнах світу за
галом, та України зокрема, визначальну роль відіграє державне адміністрування. Розкрито спе
цифіку та визначено роль Національного координатора з питань досягнення Цілей Тисячоліття
в Україні, а також доведено значущість впливу державного адміністрування на процеси взає
моузгодженої, координуючої дії суб'єктів управління задля інтеграції зусиль, спрямованих на
забезпечення сталого розвитку при виробленні управлінських рішень як на національному, так
і на міжнародному рівнях. Це потребує проведення критичного аналізу й моніторингу реалі
зації ЦСР країнами світу, що дозволило б своєчасно виявити актуальні проблеми, мобілізувати
додаткові ресурси у відповідних напрямах та забезпечити комплексний підхід до згладжуван
ня потенційних протиріч при плануванні розвитку та прийнятті управлінських рішень.
The article discusses the importance of formation a coordination mechanism for achieving
Sustainable Development Goals based on the principles of inclusive growth. The influence spheres
of this mechanism based on ensuring the effectiveness of global policy, determines it as
environmentally oriented socioeconomic development in which the growth of human wellbeing not
accompanied by environmental degradation and degradation of natural systems.
This mechanism consists of clear, understandable and effective agreement, coordination of actions
of responsible participants to integrate efforts to ensure economic growth, social justice, rational
environmental management and a new global partnership. Clarified the need to develop coordinating
actions of the UN. The content of the main administrative functions are to ensure the improvement of
relationships and interaction between the participants in the process of managing sustainable
development through administration. It is established that in the process of formation a coordination
mechanism for achieving Sustainable Development Goals based on the principles of inclusive growth
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in the countries of the world in general and Ukraine in particular, public administration plays a decisive
role. According to analyze the process of inclusive sustainable growth, it is necessary to highlight
the main role of the coordination mechanism for achieving the SDGs for implementation of innovations
aimed at ensuring equal opportunities and accessibility the results of scientific and technological
progress in different regions of the world. It is determined the specific role the National Coordinator
for the achievement of Millennium Goals in Ukraine.
It proves the importance of the influence of public administration on the process of mutually agreed,
coordinating actions of the subjects of management for the integration of efforts, which aimed at
ensuring sustainable development in the development of management decisions both at the national
and international levels. It requires a critical analysis and monitoring the implementation of
Sustainable Development Goals by the countries of the world, which would make it possible to timely
identify urgent problems, mobilize additional resources in relevant areas and provide an integrated
approach to smoothing possible contradictions in decisionmaking.
Ключові слова: сталий розвиток, державне адміністрування сталим розвитком, цілі сталого розвитку,
координаційний механізм досягнення цілей сталого розвитку на засадах інклюзивного зростання, інклю
зивність, інклюзивне зростання, інклюзивне стале зростання, Національний координатор з питань досягнен
ня Цілей Тисячоліття.
Keywords: sustainable development, public administration of sustainable development, sustainable development
goals, coordination mechanism for achieving sustainable development goals based on the principles of inclusive growth,
іnclude, inclusive sustainable growth, inclusive growth, National coordinator for achieving the Millennium Goals.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Питання ефективної реалізації політики сталого роз
витку гостро стоїть на порядку денному у багатьох дер
жав світу. Проблеми глобального розвитку, які потре
бують зосередження зусиль більшості країн світу, як
правило, вирішуються малоефективно: у 116 зі 140 країн
виснажуються природні ресурси [1]; у результаті за
бруднення повітря щорічно передчасно помирає 6,5 млн
осіб [5]; викиди парникових газів додають в атмосферу
Землі обсяг енергії, еквівалентний вибуху чотирьох
ядерних бомб кожну секунду [12]; щорічно, починаючи
з 2008 року у середньому 26,4 млн осіб втрачають свої
будинки в результаті стихійних лих — це приблизно одна
людина в секунду [10]; 21 із 37 найбільших у світі водо
носних шарів уже пройшли точку неповернення [11]. За
останні три десятиліття у світі відбулося стрімке зрос
тання нерівності доходів, причому як у країнах, що роз
виваються, так і в економічно розвинених державах.
Прірва між найбагатшими групами населення і найбід
нішими збільшилася, що несе в собі загрозу соціальної
напруженості і небезпеку уповільнення темпів економі
чного і соціального розвитку.
У зв'язку з цим подібні тренди сприймаються як вик
лики, які можуть бути вирішені за рахунок формування
координаційного механізму досягнення Цілей Сталого
Розвитку (ЦСР) на засадах інклюзивного зростання, що
сприяє наданню широким масам населення доступу до
базових соціальних і економічних благ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Значний внесок у розробку проблем сталого роз
витку зробили такі вчені: З. Бурик, О. Берданова, О. Гор
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дєєв, Б. Данилишин, О. Дегтяр, Т. Дерун, О. Лебединсь
ка. М. Сивак, А. Степаненко, М. Хвесик, О. Шубалий,
О. Ярема та інші. Теоретичні напрацювання з питань
інклюзивного розвитку знайшли відображення у науко
вих доробках таких учених як: Д. Аджемоглу, З. Бедо
са, С. Голандера, Дж. Подеста, О. Прогнімак, Д. Робін
сона, Е. Райнерта та ін. Грунтовні дослідження проблем
правового впливу на суспільні відносини у системі дер
жавного адміністрування в окремих сферах частково
відображені у працях С. Алексєєва, В. Авер'янова,
Г. Атаманчука, С. Братуся, В. Вілсона, Н. Вітрука, І. Га
лагана, О. Яреми та інших.
Натомість, підходи щодо формування координацій
ного механізму досягнення цілей сталого розвитку на
засадах інклюзивного зростання розкриті недостатньо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поглиблення засад теорії інклюзив
ного сталого зростання та визначення пріоритетних на
прямів із формування координаційного механізму до
сягнення цілей сталого розвитку на міжнародному та
національному рівнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Неефективна система глобальної взаємодії, бюрок
ратичні перепони, а іноді і просто небажання окремих
політичних систем дотримуватися норм та правил, які
встановлюються світовою спільнотою, призводять до
малоефективного управління процесами глобального
розвитку на рівні кожної окремої держави та регіону.
Відповідно, концептуальною основою нової стра
тегії інклюзивного сталого зростання регіонів світу ста
ла ідея, реалізація якої невіддільна від збалансування
основоположних принципів життєдіяльності: еволюції
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людини і соціуму, економічного розвитку та сталого
споживання природних ресурсів, заснованого на ро
зумінні їх вичерпності і необхідності збереження для
майбутніх поколінь як у рамках світового співтовари
ства, так і всередині окремих держав.
Найбільш концентровано нові глобальні виклики
щодо екологічної політики та основних напрямів еко
номічної трансформації, відображено в трьох останніх
документах Конференцій ООН, прийнятих у Ріо де Жа
нейро (червень 2012 р.), у Нью Йорку (вересень 2015 р.)
та в Парижі (грудень 2015 р.). Стало очевидним, що в
заключному документі Саміту ООН в Ріо де Жанейро
"Майбутнє, якого ми прагнемо" в якості основи перехо
ду до сталого розвитку людства, основну увагу було
акцентовано на необхідності формування зеленої еко
номіки, у Нью Йорку були прийняті Цілі сталого розвит
ку для всіх країн до 2030 р., а Паризька Угода — при
свячена боротьбі з кліматичними змінами і необхідні
стю формування низьковуглецевої економіки в світі.
Можна говорити, що світовий консенсус щодо сталого
розвитку у XXI ст. досягнуто. Однак глобальний діалог,
спрямований сьогодні на координацію зусиль щодо ви
рішення проблем людства, які мають всесвітнє охоплен
ня, націлені на переформатування політичних та еконо
мічних процесів і потребує адаптації до ЦСР.
Доступність подорожей, політика "відкритих" кор
донів, лібералізація економіки та розвиток процесів
інформатизації і цифровізації сприяли значній транс
формації соціо еколого економічного простору життя
людей в усьому світі. Проте 2020 рік показав, наскільки
не підготовленою є світова спільнота до глобальних
катастроф. Нова реальність приносить багато викликів,
і водночас дає багато можливостей. Глобальна світова
пандемія продемонструвала неспроможність сучасної
світової політичної системи боротися із глобальними
челенджами [13].
У цьому контексті О. Прогнімак зазначає, що "в на
укових колах сформувалася потреба більш широкої па
радигми погляду на зростання і розвиток, а разом з цим
нових, більш ефективних концепцій "для усіх" (тобто
інклюзивних концепцій). У межах цієї парадигми виник
ла та отримала значний інтерес і поширення концепція
інклюзивного сталого зростання (inclusive sustainable
growth)" [8, с. 187]. Водночас інклюзивність (від лат.
іnclude — включаю, укладаю) являє собою процес участі
всіх людей у житті соціуму, коли всі заінтересовані сто
рони беруть активну участь у громадському житті, де
відсутня будь яка дискримінація. Похідним від цього
визначення є термін інклюзивне зростання (англ.
inclusive growth) — це економічне зростання, яке ство
рює для усіх верств населення максимальні можливості
для працевлаштування та участі в усіх сферах життєді
яльності країни, а також забезпечує справедливий роз
поділ результатів праці [9, c. 29].
Тобто фактично "інклюзивний розвиток" синтезує
у собі економічну складову, розвиток якої направлений
на боротьбу з бідністю та подолання нерівності, сприяє
зайнятості населення, інвестуванню в освіту, модерні
зацію ринків праці й системи соціального захисту, ство
рює для всіх верств населення максимальні можливості
для повсюдної участі у процесі прийняття рішень, не
залежно від соціально економічних умов, статі, місця

проживання, віросповідання, етнічних коренів тощо [3,
с. 6].
А відтак актуалізується питання пошуку ефективних
механізмів управління процесами інклюзивного стало
го розвитку з метою реагування на глобальні виклики
та загрози. Це добра нагода створити додаткову мож
ливість для соціо еколого економічного розвитку дер
жав шанс масштабувати наші цінності [13]. Тому, як ніко
ли, гостро постає питання щодо вирішення проблем ста
лого розвитку та досягнення колективної безпеки у бо
ротьбі зі смертоносними інфекційними захворювання
ми, злиднями, деградацією навколишнього середови
ща, трансформацією економічного розвитку, на основі
яких може бути сформована подальша доля людства.
Глибокому усвідомленню цих явищ і процесів сприяє
посилення процесів державного адміністрування, де
"хороше" адміністрування полягає у "сумлінному вико
нанні положень політики, яку воно обслуговує" [14].
У практиці державного управління термін "адмі
ністрування" почали використовувати досить давно. До
речно процитувати висловлювання одного із заснов
ників дихотомічної моделі "політика — адмініструван
ня" американського політолога Вудро Вільсона, який у
статті "Вивчення механізму управління" стверджував:
"Об'єктом науки адміністрування є вивчення того, що
уряд може робити з успіхом і належним чином, а також
того, як він може робити ці "правильні" речі максималь
но ефективно і з найменшими затратами як фінансови
ми, так і за допомогою інших ресурсів [14]. Адміністру
вання лежить поза сферою політики. Питання адмініст
рування — не є політичними питаннями. При цьому, не
зважаючи на те, що політика встановлює цілі для адмі
ністрування, вона не повинна маніпулювати державни
ми службовцями, які здійснюють функцію адміністру
вання"[14].
Дослідження вищенаведеної наукової тези дозво
ляє не погодитися із попереднім твердженням, і спону
кає нас до усвідомлення того, що питання сталого роз
витку лежить як у політичній, так і адміністративній пло
щині. Політична складова передбачає розроблення
універсальних рамок 17 Цілей Сталого Розвитку у бага
тьох країнах світу шляхом приєднання до глобального
процесу забезпечення сталого розвитку, а також їх
адаптації та встановлення цільових показників розвит
ку з урахуванням специфіки національних ситуацій.
Адміністративна ж складова направлена на вирішення
пріоритетних питань із розробки механізму координа
ційної діяльності у прийнятті комплексних управлінсь
ких рішень. Такий механізм полягає у чіткому, зрозумі
лому та результативному узгодженні, координації дій
відповідальних учасників задля інтеграції зусиль, спря
мованих на забезпечення економічного зростання, со
ціальної справедливості, раціонального природокори
стування та нового глобального партнерства.
Механізм координаційної діяльності у процесі за
безпечення сталого розвитку розробляється урядами
країн світу і направлений на забезпечення ефективності
загальносвітової політики під якою розуміється еколо
гічно орієнтований соціально економічний розвиток за
якого зростання добробуту людей не супроводжується
погіршенням навколишнього середовища і деградацією
природних систем.
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Теоретично можна стверджувати, що нині функції
держав уже не обмежуються регулюванням конкурент
ного середовища і наданням державних послуг там, де
мають місце так звані "провали". Держави стають більш
соціально орієнтованими, зростають вимоги до якості
публічних послуг; держави починають відігравати все
більш помітну роль у реалізації ЦСР, управлінні впро
вадженням досягнень науково технічного прогресу.
Відповідно, постає питання вироблення координаційних
дій ООН, зміст основних управлінських функцій якої
полягає у забезпеченні впорядкування взаємозв'язків і
взаємодії між учасниками процесу управління сталим
розвитком шляхом адміністрування з метою узгоджен
ня дій та об'єднання зусиль на вирішення загальних зав
дань [4] здійснюваних урядами усіх держав світу.
Не є винятком у цьому процесі й Україна, яка, як і
інші країни члени ООН, приєдналася до глобального
процесу забезпечення сталого розвитку. До формуван
ня координаційного механізму досягнення ЦСР були
долучені пропозиції уряду, представників міністерств та
відомств, агентств ООН в Україні, міжнародних органі
зацій. Ця робота відбувалась за підтримки Програми
розвитку ООН в Україні, Програми зеленої економіки,
що реалізується Німецьким товариством міжнародно
го співробітництва (GIZ) за дорученням Федерального
міністерства економічного розвитку та співробітництва
Німеччини, спільно з Інститутом демографії та соціаль
них досліджень імені М.В. Птухи Національної академії
наук України [6, с. 2]. Розкриваючи специфіку коорди
наційного механізму досягнення ЦСР в Україні, на уря
довому рівні було сформовано Міжвідомчу робочу гру
пу з питань координації процесів імплементації та за
безпечення моніторингу ЦСР — тимчасовий консульта
тивно дорадчий орган Кабінету Міністрів України, для
забезпечення узгодження дій органів публічної влади
щодо досягнення ЦСР в Україні. За кожною із 17 цілей
визначено відповідальний орган влади.
Зважаючи на це, Україна зобов'язалась здійснити
Добровільний національний огляд щодо досягнення
ЦСР, який було представлено під час Політичного фо
руму високого рівня зі сталого розвитку під егідою ЕКО
СОР 10—17 липня 2020 р. у місті Нью Йорк. З цього при
воду Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України було призначено На
ціональним координатором з питань досягнення ЦСР,
діяльність якого направлена на відслідковування даних
процесів на національному та наднаціональному рівні,
координації зусиль усіх залучених сторін. Для цього, при
здійсненні адміністративної функції, Міністерством роз
витку економіки, торгівлі та сільського господарства
України було організовано обговорення широкого спек
тру питань, що стосуються досягнення конкретних цілей
і задач сталого розвитку за участю представників про
фільних наукових і дослідницьких структур, неурядо
вих організацій, а також партнерів із числа агентств си
стеми ООН та міжнародних організацій.
Відповідно, при аналізі процесів інклюзивного ста
лого зростання постає питання щодо виділення важли
вої ролі координаційного механізму досягнення ЦСР
щодо впровадження інновацій, націлених на забезпе
чення рівних можливостей та доступності результатів
науково технічного прогресу, причому не тільки в рам
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ках різних соціальних верств, але також і в різних ре
гіонах світу.
Так, "для України єдиним шансом подолання катас
трофічної прірви сировинної економіки, залежності від
міжнародних фінансових інститутів, відсутності націо
нальної стратегії розвитку, дефіциту суб'єктності та по
ваги в світі є перехід від екстрактивної до інклюзивної
економіки, при якій в економічних процесах будуть за
діяні широкі верстви населення, які зможуть вільно про
являти свої таланти і підприємницьку ініціативу. Ключо
вими механізмами для цього є кооперація та програми
на зразок ESOP (Employee Stock Ownership Plan), які
успішно діють в США, Європі і дозволили цим держа
вам зайняти перші рейтинги серед країн світу. Щоб пе
рейти від "сировинного дрейфу" і "боргової ями" до
сміливого розвитку і європейського рівня добробуту —
потрібна власна цілеспрямована промислова інвести
ційна політика" [1], одним із дієвих векторів розвитку
якої є імплементація американського механізму ESOP,
що дозволяє найманим працівникам стати співвласни
ками бізнесу, не витрачаючи при цьому власних заощад
жень.
Така модель спільної власності працівників і інвес
торів — це реальний шлях до "м'якої деолігархізації" і
інклюзивної економіки. Еліти і народ в такій схемі вже є
не противниками, а союзниками, які знаходяться "в од
ному човні" і мають одні цілі — розвиток бізнесу і дер
жави в цілому [1].
Іншою програмою досліджень "Інновації та інклю
зивний розвиток" (Innovation for Inclusive Growth) вив
чаються можливості створення сприятливих умов для
використання інновацій в цілях нівелювання соціальної
нерівності в усіх сферах співжиття. При цьому зачіпа
ються і аналізуються комплексні підходи, які включа
ють в себе вдосконалення національних систем захис
ту прав інтелектуальної власності, систем інноваційно
го, соціального, екологічного та економічного розвит
ку (бізнес інкубатори, індустріальні зони і технопарки).
Натомість, у рамках проекту ПРООН "Залучення
громадськості до екологічного моніторингу і поліпшен
ня управління охороною навколишнього середовища на
місцевому рівні", екологічна ініціатива "Інклюзивне
управління навколишнім середовищем" мотивує жителів
міст до розробки і реалізації заходів, спрямованих на
покращення якості навколишнього природного середо
вища і моніторингу екологічних ризиків, а також сприяє
комплексній підтримці екологічно дружнього способу
життя місцевих громад.
Загалом процеси інклюзивного сталого зростання,
які лежать в основі реалізації програмних документів, а
також вимог задекларованих Паризькою угодою та
Порядком денним сталого розвитку на 2030 р., потре
бують безпрецедентної мобілізації державних та при
ватних фінансів, належного рівня підготовки відповід
них фахівців і державного адміністрування, які в свою
чергу виконують роль "соціального ліфта", а інновації,
таким чином, виступають їх рушійною силою.
Усі ці процеси мають бути органічно поєднані
стратегічним баченням сталого розвитку держав
світу, що грунтується на забезпеченні ними національ
них інтересів та виконанні міжнародних зобов'язань
у процесі переходу до сталого розвитку. Такий роз
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виток передбачає: підтримання довкілля в належно
му стані, забезпечення якісного життя та благополуч
чя теперішнього і майбутніх поколінь; подолання дис
балансів в економічній, соціальній та екологічній сфе
рах; трансформацію економічної діяльності, перехід
на засади "зеленої та синьої економіки"; повну зай
нятість населення; гармонійне поєднання загальнона
ціональних та міжнародних інтересів; збереження
національних культурних цінностей і традицій, побу
дову безпечного співіснування з належним врядуван
ням та інклюзивними інституціями (інституціями які
дозволяють і заохочують брати участь великій масі
людей в економічній діяльності, щоб найкращим чи
ном використовувати їхні таланти та навички, а також
дати можливість людям вибирати те, чого вони хо
чуть).
Необхідним для реалізації таких стратегічних імпе
ративів є створення адекватного сучасним умовам ко
ординаційного механізму, який би сприяв побудові си
стеми координації діяльності органів публічної влади,
що забезпечувала б вироблення та реалізацію спільних
рішень у контексті сталого розвитку. Визначальним у
цьому контексті є акцентуація на державному адмініст
руванні цих процесів, оскільки останнє відіграє консти
тутивну роль при формуванні та реалізації координа
ційного механізму досягнення ЦСР. Координація повин
на бути інструментом, який може використовуватися з
різним ступенем інтенсивності для досягнення потрібно
го результату та побудови органічної структури соціу
му.
З цього приводу слушною є теза Мохаммеда Омра
на, який зазначав, що "двигуном змін повинні виступа
ти не тільки державні чиновники, а й представники при
ватного сектора, ділової спільноти та НУО. Нам необ
хідна комплексна і узгоджена структура, яка спираєть
ся на політичну волю..." [2]. Водночас координаційна
діяльність широко імплементуватиметься у процес функ
ціювання координаційних структур, діяльність яких на
правлена на взаємодію між різними гілками влади та
міністерствами, а також включатиме системність і про
зорість у роботі координаційних органів.
Як результат, рефлекторна направленість держав
ного адміністрування на сучасні глобальні виклики ви
магають нових підходів до формування та реалізації
координаційного механізму досягнення ЦСР на засадах
інклюзії і обумовлюють:
— забезпечення належної координації процесу
впровадження регіональних цільових програм та стра
тегій розвитку на засадах смарт спеціалізацій;
— забезпечення переходу від "кризис менеджмен
ту" до стратегування на державному та міжнародному
рівнях шляхом проведення критичного аналізу й моні
торингу реалізації ЦСР країнами світу, що дозволило б
своєчасно виявити актуальні проблеми, мобілізувати
додаткові ресурси у відповідних напрямах та забезпе
чити комплексний підхід до згладжування потенційних
протиріч при плануванні розвитку та прийнятті управ
лінських рішень;
— створення Хабів "Знання ЦСР" (інтерактивної он
лайн платформи) та здійснення перегляду цільових
орієнтирів для індикаторів ЦСР, які вже були досягнуті
де факто для координації системної роботи;

— налагодження системи обміну інформацією між
державними та міжнародними інституціями зі встанов
ленням відповідальності за приховування офіційної
інформації, даних статистики від міжнародної спільно
ти.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Останнє десятиліття показало недосконалість кон
цепції сталого розвитку: допускається надмірне вико
ристання природних ресурсів, тривають процеси скоро
чення біорізноманіття, збільшення концентрації парни
кових газів в атмосфері, опустелювання і т. д. Синтез
усіх вищеперерахованих чинників дає змогу стверджу
вати, що формування координаційного механізму до
сягнення ЦСР на засадах інклюзивного зростання здат
не значно підсилити значущість впливу державного ад
міністрування на процес взаємоузгодженої, координу
ючої дії суб'єктів управління задля інтеграції зусиль,
спрямованих на забезпечення сталого розвитку при ви
робленні управлінських рішень як на національному, так
і на міжнародному рівнхя.
Пріоритетом є забезпечення сталого розвитку ре
гіонів світу, що неможливо без унормування обсягів
використання природних ресурсів, підвищення рівня
матеріального добробуту населення шляхом форму
вання та реалізації координаційного механізму досяг
нення ЦСР на засадах інклюзивного сталого зростан
ня, який би враховував і цінність регіональних екосис
тем, і їх екосистемних послуг для країни і всього люд
ства.
Важливо також підтримувати перехід до моделі зе
леної та синьої економіки, який багато в чому пов'яза
ний із цілями її модернізації. Ці та інші питання потре
бують подальшого дослідження та представлення у на
ступних публікаціях.
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ANTICORRUPTION POLICY
IN UKRAINE
Високий рівень корупції перешкоджає ефективному використанню антикорупційних ресурсів дер
жави, струмує реалізацію стратегічного курсу на зміцнення демократичних інститутів у суспільстві.
Перехід до постіндустріального суспільства дає можливість перейти до принципів меритократії,
відповідно до яких людина повинна просуватись соціальними сходами завдяки своїм здібностям,
таланту й навичкам. Але, в результаті збільшення корупції у всіх сферах соціального життя, що про
являється в торгівлі державними посадами, в грубому порушенні законів вільної конкуренції, в бю
рократичному протекціонізмі, державному монополізмі, відбувається знищення основ демократії і
справедливості. Таким чином, корупція викликає в суспільстві домінування неорганічних для люди
ни принципів клептократії, що можуть бути знищені завдяки переходу до філософії і принципів по
будови постіндустріального суспільства. Високий рівень корупції перешкоджає ефективному ви
користанню антикорупційних ресурсів держави, струмує реалізацію стратегічного курсу на зміцнен
ня демократичних інститутів.
The largespread of corruption in Ukraine has become the main threat to national security, which
requires immediate adoption of systematic and consistent comprehensive measures. The article focuses
on the inefficiency of the anticorruption policy in Ukraine, and determines that actions aimed at improving
the effectiveness of the state anticorruption policy are unsystematic, inconsistent and contradictory.
Therefore, in the context of social transformations, the driving force and means of solving social and
economic problems are knowledge that can ensure radical changes in the public administration system
in the direction of creating conditions for transparency, openness and responsibility for the effectiveness
of anticorruption policies.
World experience shows that in a postindustrial society, all spheres of human activity are based on
the development of information and the latest technologies. The close dependence of postindustrial
society with innovative business activities is realized as a result of knowledge exchange, which minimizes
the use of traditional technologies. Instead, innovation and innovation take on extraordinary weight,
becoming a universal engine and driving force for further social development.
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Modernization of the economy through revolutionary changes in technology, development of
information support, updating of computer support — defines the features of the technological revolution,
which contributed to the transformation of public institutions to a new way of life, to an intellectual society.
Scientific developments provide innovations that are transformed into technologies that increase labor
productivity, contribute to the growth of competitiveness of the social product and the accumulation of
Public profit, and motivate subsequent innovations. Creating conditions for intellectual development of a
person, accumulating intellectual capital in society is the basis for increasing wellbeing and overcoming
corruption. Social progress creates opportunities for the formation of synergy between technological
innovations and human values, which determines the transformation of institutions in the direction of
creating a new model of development that can ensure social and environmental stability.

Ключові слова: корупція, антикорупційна політика, знання, постіндустріальне суспільство, інститу
ти, публічне управління.
Key words: corruption, anticorruption policy, knowledge, postindustrial society, institutions, public
administration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Українська практика свідчить, що антикорупційні
органи, антикорупційні інститути та антикорупційне за
конодавство діють непослідовно і неузгоджено, анти
корупційні заходи є безсистемними та необгрунтовани
ми, що робить механізм реалізації антикорупційної пол
ітики не результативним, ускладнює можливості вирі
шення проблем подолання корупції, стримує процес
демократизації та трансформації суспільства, шкодить
національній та економічній безпеці.
Таким чином, удосконалення механізму реалізації
антикорупційної політики пов'язане з комплексом взає
моузгоджених заходів держави, органів місцевого са
моврядування, правоохоронних органів, спеціальних ан
тикорупційних інститутів спрямованих на радикальне
оновлення нормативно правового забезпечення, за
ходів забезпечення послідовності та результативності
дії інститутів боротьби з корупцією, заходів цифрової
трансформації антикорупційних дій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Комплексне дослідження корупції у сфері держав
ного управління вперше здійснене в працях Соловйо
ва В.М. У дослідженнях акцентовано увагу на питаннях
визначення корупції, аналізу українського та світового
антикорупційного законодавства, а також досліджен
ню досвіду боротьби з корупцією в Україні та зарубіж
них країнах. Дослідник пише про те, що антикорупцій
на діяльність є предметом державного управління, про
те антикорупційна політика здійснюється не тільки орга
нами державного управління, але і недержавними інсти
тутами, тобто сьогодні антикорупційні заходи набува
ють публічного характеру. "Несформованість демокра
тичної системи контролю за системою публічного управ
ління є підставою здійснення посадовими особами ко
рупційних дій, вибудови корупційних зв'язків і схем в
напряму реалізації інтересів корумпованих структур
через політичний та ринковий лобізм, клановість пар
ламенту і уряду, порушення законодавства" [2, c. 87].
Такої ж думки дотримується центральна фігура
міжнародної організації "Трансперенсі інтернешнл" (ТІ)
Джеремі Поуп, який говорить про необхідність створен
ня "системи державної непідкупності та чесності", про
пагуючи комплексне тлумачення вирішення питань
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відкритості, публічності та відповідальності в структурі
правового, демократичного суспільства. Вчений вважає,
що боротьба з корупцією має спільні для всіх країн шля
хи реалізації: реформування суспільних програм, удос
коналення системи врядування, покращення системи
підзвітності, посилення громадської відповідальності до
наслідків корупції, а також підтримка урядом, приват
ним сектором та громадянським суспільством реалізації
антикорупційних заходів. Вчений вважає, що корупція
та зловживання владою можуть зникнути при незалеж
ності правосуддя та судочинства, радикальної модер
нізації всієї системи запобігання корупційним діям [3,
с. 28].
Колишній працівник Світового банку та член ради
американського відділення ТІ С. Роуз Аккерман під
креслює, що "головним й універсальним мотиватором
людської діяльності називає своєкорисливий інтерес. На
думку дослідниці "ендемічна корупція сигналізує про
тотальну нездатність суспільства використовувати цей
інтерес у продуктивних цілях. Експерт висловлює дум
ку, що "метою будь яких реформ має бути не повне ви
корінення корупції, а масштабне підвищення ефектив
ності, чесності й легітимності державної машини" [4, с.
2, 5—6].
Таке трактування збігається з твердженням заснов
ника теорії постіндустріального суспільства Даніела
Белла, який у праці "Майбутнє постіндустріальне су
спільство. Досвід соціального прогнозування" оцінює
постіндустріальний уклад як ""суспільство знань"
(knowledge society) і визначає інформацію як його ос
новний ресурс, а знання — як внутрішнє джерело про
гресу. Науковець наголошує на тому, що за своєю ло
гікою постіндустріальне суспільство є меритократич
ним. На думку Д. Белла, принцип "здорової мериток
ратії" має дістати поширення в управлінні державним і
приватним секторами, оскільки суспільству потрібні
підприємці й новатори, які могли б збільшити обсяг
його продуктивних багатств, а також політичні діячі,
які можуть забезпечити ефективне управління. Ви
дається доцільним зробити акцент на тезі Д. Белла, що
"суспільство, яке не розставляє своїх найуспішніших
представників на головні місця в основних інституці
ях, із соціологічного і морального погляду абсурдне"
[1, с. 25].
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— посилення інформованості громадян про норми
Успішна реалізація антикорупційної політики, забез етичної поведінки;
печення сталого розвитку суспільства, підвищення рівня
— створення умов незалежності, свободи органів,
життя населення пов'язане з переходом до економіки які займаються реалізацією антикорупційних заходів;
знань, інтелектуалізації суспільних відносин.
— детінізація та конфіскації незаконно зароблених
коштів, майна тощо;
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
— якісне навчання кадрів та організацій, що несуть
ДОСЛІДЖЕННЯ
відповідальність у боротьбі з корупційними діями;
Антикорупційна політика є важливою складовою за
— використання податкових інструментів, законо
гальнодержавної політики, яка представлена сукупністю давчих норм та інститутів врядування, у боротьбі з ха
ціннісних орієнтирів, управлінських заходів та рішень, барництвом;
процес реалізації яких забезпечить результативну бо
— прозорість, відкритість, відповідальність в орга
ротьбу та запобігання корупційним явищам у системі пуб нах державної влади при прийнятті рішення;
лічного управління. Антикорупційне управління — пред
— кодекс поведінки управлінських кадрів;
ставлено системою дій, які спрямовані в напрямі запобі
— належні процедури контролюючих органів у сфе
гання корупційним діям. Антикорупційні заходи уряду рі публічного управління;
поділяються на шлях боротьби з кримінальною складо
— впровадження процедури ревізійних заходів для
вою корупційних дій та адміністративною складовою бо запобігання та виявлення корупційних дій;
ротьби з проявами корупції в економічній сфері, політич
— врахування ступеня заходів, що впливають на
них діях. Інструментами є профілактика, виховання і відповідальність за корупційні дії;
організація проєктів у напрямі подолання соціально еко
— прозорість процедури публічних закупівель;
номічної, психологічної та політичної основи зловживань.
— прозорі правила фінансування діяльності пол
Корупційні дії є основною загрозою якісного соціаль ітичних інститутів та виборчих органів;
но економічного розвитку, корумпованість органів дер
— незалежні засоби масовоі інформації з вирішен
жавної влади і бізнесу, деструктивно впливає на ефек ня питань корупції і зловживань;
тивність реалізації суспільних інтересів, економіку та ри
— наявність засобів правового захисту для осіб
нок, посилює небезпеку демократичним основам дер постраждалих від корупційних дій;
жави, "поширюючи не доброчесні дії, держава втрачає
— підтримка проведення дослідних робіт з приво
довіру у інституції публічного управління. Декларації ду корупції;
українським урядом прагнення бути рівноправним учас
— врахування корумпованих зав'язків зі злочинни
ником у міжнародному, європейському, економічному ми угрупуванням і тіньовим сектором;
і політичному співтоваристі, передбачає необхідне грун
— посилення міжнародних зв'язків у боротьбі з ко
товне дослідження і реалізацію, у всіх сферах та структу рупцією.
рах публічної влади, демократичних зарубіжних підходів
— формування якісної і відкритої моделі публічної
та методів політичного, організаційного та правового спря служби, що є підзвітною громадянському суспільству;
мування заходів боротьби з корупційними діями" [8].
— боротьба з проявами хабарництва і гарантуван
Вивчення антикорупційних нормативно правових ня прозорості комерційної діяльності;
документів, прийнятих в Україні за всі роки незалежності,
— участь громадян у громадському обговоренні
показує відсутність чітко визначеного правового статусу питань корупціі.
антикорупційної політики. Першопричиною є те, що
Реалізація вищеназваних принципів — це запорука
міжнародне законодавство теж не дає чіткого визначення зростання ефективності антикорупційної політики Ук
поняття "антикорупційна політика". Але ряд норматив раїни, фундаменти для успішної і послідовної стратегії
но правових актів українського законодавства уточнює і тактики запобігання антикорупційним діям.
інструменти антикорупційної політики. Закріплення ка
Починаючи з 2013 р., у розрахунках індексу сприй
тегорії "корупція" в українському нормативно правово няття корупції, застосовується оцінка окремих джерел
му забезпеченні відбулось в ст. 1 Закону України "Про виникнення проявів корупції. За думкою експертів, така
запобігання корупції, який констатує, що "корупція — це методика забезпечує прозорість розрахунків індексу
використання особою наданих їй службових повнова сприйняття корупції та контроль за динамікою його змін
жень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одер [8]. Раніше в розрахунках враховувались показники по
жання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди передніх періодів, за якими здіснювалися опитування
чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе представників підприємництва. З 2013 р. розрахунок ІСК
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи на здійснюється за такими стадіями [8].
дання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим
Вибір джерел даних. Індекс сприйняття корупції став
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю осо агрегованим показником, що акумулює дані з різних
бу до протиправного використання наданих їй службо джерел. Кожне джерело має відповідати критеріям, які
вих повноважень чи пов'язаних з ними можливостей" [16]. кваліфікують його як джерело інформації: відобража
Ефективність антикорупційної політики і результа ти рівень сприйняття корупції в публічній сфері; грунту
тивність практичних дій боротьби і запобігання корупції ватись на науково обгрунтованій методиці, що створює
в Україні, визначається можливістю і бажанням засто можливості оцінки всіх країн по одниній шкалі; здійсню
сування основних антикорупційних принципів які задек ватись авторитетною організацією на постійній основі;
ларовані в резолюції Ради Європи в 1997 році, вказана допускати альтернативні варіанти оцінок для того, щоб
резолюція визначає принципи подолання з корупції:
вирізняти країни.
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Таблиця 1. Значення Індексу сприйняття
корупції та Індексу економіки знань 2016 рік
Позиція в
рейтингах
ТІ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
144

Індекс
сприйняття
корупції
2
3
Данія
90
Фінляндія
90
Нова Зеландія 90
Швеція
88
Сінгапур
87
Швейцарія
86
Норвегія
85
Канада
84
Нідерланди
84
Ісландія
82
Україна
26
Країна

позиція в
рейтингах
КЕІ
4
3
2
6
1
23
10
5
7
4
16
56

Значення
КЕІ
5
9,2
9,3
9
9,4
8,3
9
9
9
9
8,6
5,7

Вводиться масштаб, розрахунок середнього показ
ника. З метою включення країни до індексу сприйняття
корупції, її повинні оцінити у власних розрахунках не
менше як з трьох джерел. Визначається ступінь неточ
ності показників корупції у більшості країн.
У постіндустріальному суспільстві механізм реалі
зації антикорупційної політики істотно трансформуєть
ся під впливом зміни світоглядної культури населення
та інновацій в економіці. Це визначає необхідність ви
користання паралельно з ІСК методології обчислення
Індексу економіки знань (Knowledge Economy Index,
КЕІ), за допомогою якого визначається ступінь набли
женості національної економіки до "економіки знань".
Всім групам показників визначається оцінка від од
ного до десяти. Високий показник відображає високу
оцінку країни за відповідним значенням. У розрахунках
враховують загально економічні та соціально політичні
індикатори, які враховують щорічне зростання валово
го внутрішнього продукту та Індекс розвитку людсько
го потенціалу. Результатом обчислення є зведені індек
си: Індекс економіки знань та Індекс знань. ІЕІ — це
комплексний показник оцінення ефективного застосу
вання країнами знанієвих показників для оцінки су
спільного розвитку та характеризує рівень розвитку цієї
країни відносно економіки знань.
Індекс знань (КІ) є комплексним економічним показ
ником, який оцінює здатності країни створювати, прий
мати і поширювати знання, що характеризує потенціал
знань в країні (табл. 1).
ІСК та КЕІ за 2016 рік відображають прямо пропор
ційну залежність між рівнем сприйняття корупції та роз
витком економіки знань [8, с. 11].
Наявність в економічній системі знанієвих факторів
визначає становлення "економіки знань", суть якої по
лягає в домінуванні в структур рі ВВП інтелектуальної
складової, формуванні значної частини національного
доходу за рахунок інноваційної продукції, на основі
високо го рівня інтелектуальної капіталізації економі
ки, зростання частки нематеріальних активів у ВВП.
Сьогодні в рейтингу індексу економіки знань перше
місце має Швеція показник 9,4; Україна показник КЕІ
5,7 — 56 позиція; Польща — 38 місце з КЕІ 7,4 [8]. "За
цей період за значенням ІСК Україна зайняла 131 місце
із 176 країн". Індекс сприйняття корупції визначається
як індикатор безпеки інвестування для вітчизняних і за
рубіжних підприємств, аналіз ІСК відображає мож
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ливість формування бачення тенденцій соціально еко
номічних змін динаміки суспільних трансформацій. У
доповіді Всесвітнього банку в 2018 року дано кількісну
та якісну оцінку індикаторів одинадцяти сфер управлі
ння підприємницькою діяльністю, відповідно до яких
Україна поміж 190 країн зайняла 81 місце сприяння ве
дення бізнесу" [8].
Одним з дієвих інститутів боротьби з корупцією є
Національне антикорупційне бюро, що формується з
метою протидії кримінальним корупційним злочинам,
вчиненим посадовими особами, які виконують державні
функції або функції місцевого самоврядування, та є за
грозою національній безпеці. До основних функцій На
ціонального бюро належать: оперативно — розшукова
робота; досудове розслідування; конфіскації; взаємо
дія з державними та місцевими органами; інформацій
но аналітичні заходи; співпраця з інформаторами тощо.
У 2015 р. створено Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру як самостійний структурний підрозділ Гене
ральної прокуратури, що здіснює функції: нагляду анти
корупційного законодавства, досудових розслідувань,
підтримки обвинувачень, захисту інтересів громадян від
корупційних правопорушень. Призначення прокурорів
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводить
ся керівником САП за результатами відкритого конкурсу,
вимагає кваліфікованих і непідкупних претендентів. Зако
нодавство визначає будову Спеціальної антикорупційної
прокуратури, функції структурних підрозділів, їх розме
жування за призначенням. Узгодження дій основних ан
тикорупційних інституцій забезпечується Національною
радою з питань антикорупційної політики (далі — Націо
нальна рада), створеної як консультативно дорадчий
орган при Президентові України.
Основні завдання Національної ради полягають в:
підготовці та поданні уряду заходів які визначають ос
новні напрями антикорупційних програм та проєктів, у
системному аналізі заходів боротьби з корупцією, в
оцінці шляхів впровадження антикорупційних стратегій,
"узгоджених пропозицій щодо поліпшення координації
та взаємодії між суб'єктами, які вживають заходів у сфері
запобігання і протидії корупції; оцінку стану та сприяння
реалізації рекомендацій Групи держав проти корупції,
Організації економічної співпраці і розвитку, інших про
відних міжнародних організацій щодо запобігання і про
тидії корупції, підвищення ефективності міжнародного
співробітництва; сприяння науково методичному забез
печенню з питань запобігання і протидії корупції" [6].
У механізмі реалізації антикорупційної політики
важливу роль відіграє можливість створення антикоруп
ційної інституціональної підсистеми яка базується на
поєднанні центральних інститутів, а саме Національно
го антикорупційного бюро, що забезпечує проведення
досудового розслідування правових порушень високо
посадових осіб, Спеціальної антикорупційної прокура
тури, яка виконує функцію нагляду за дотриманням за
конності проведення оперативно розшукової роботи,
досудових розслідувань. Національне агентство з пи
тань запобігання корупції виконує координуючу функ
цію в механізмах боротьби з корупцією, в запобіганні
та попередженні корупційних дій. Важливі функції в
сферах запобігання та боротьби с корупцією викону
ють органи поліції так, "у ч. 1 ст. 1 головного антико
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рупційного закону визначено, що спеціально уповнова
женими суб'єктами у сфері протидії корупції, окрім На
ціонального бюро, Національного агентства та САП є
органи Національної поліції" [8]. Президент України
забезпечує реалізацію антикорупційної політики,
здійснює керівні функції в антикорупційній системі,
формує напрями антикорупційної стратегії.
Забезпечення сталого розвитку суспільства, перехід
економіки до нових технологій, інформатизація та інте
лектуалізація виробничих процесів, підвищення рівня
життя населення не можливе без подолання корупції як
суспільного явища. Рішення такого складного завдання
залежить від реалізації інструментів попередження ко
рупційних дій на основі досягнення консенсусу між дер
жавою та її громадянами. Сучасна антикорупційна пол
ітика — це передусім політика рівноправного партнер
ства між державою, громадами та приватним сектором у
напрямі втілення базових принципів побудови демокра
тичного, справедливого суспільства. В Законі України
"Про запобігання корупції" за відповідними юридични
ми особами закріплено зобов'язання розробки та реалі
зації заходів боротьби з корупцією в системі публічного
управління та інших сферах життєдіяльності суспільства,
економіці, політиці, місцевому самоврядуванні.
Одним з дієвих інструментів реалізації державної
антикорупційної політики є розвиток державно приват
ного партнерства та розробка і впровадження антико
рупційної програми, яка має включати принципи та ви
моги, що забезпечать системність, прозорість, від
критість та відповідальність всіх учасників впроваджен
ня програми щодо цільового характеру використання
бюджетних коштів і відкритості видатків, конкурентні
принципи вибору партнерів тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Створення ефективного інституційного забезпе
чення реалізації державної антикорупційної політики
України пов'язане з чітким розмежуванням та суборди
нацією функцій антикорупційних установ із різним ста
тусом та підпорядкуванням. Сучасні антикорупційні
органи різних рівнів та підпорядкування переважно ви
конують консультативно дорадчі функції, керуються
відомчими інтересами, їм характерні розпорошеність та
дублювання компетенцій. Нажаль, практика діяльності
антикорупційних органів відображає зачасту деклара
тивні наміри подолання корупції та боротьби з право
порушеннями пов'язаними з корупційними діями, в про
веденні антикорупційних заходів відсутня політична
воля, тому не реалізується ефективна робота антико
рупційних інституцій. Характерними рисами діяльності
державної антикорупційної системи України повинні
бути цілісність, функціональна диференціація,
органічність, нормативність та мобільність проведення
заходів.
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ECONOMIC CRIME AS A SOCIAL PHENOMENON AND A THREAT TO STATE SECURITY

Метою державного управління є врегулювання економічних інтересів у суспільстві, що доз
волить певним чином запобігти економічній злочинності, забезпечить дотримання правопоряд
ку, що дозволяє уникнути конфлікту економічних інтересів; та сформує засоби та способи про
тидій економічній злочинності та ліквідації її наслідків.
Наслідки економічної злочинності для національної економічної безпеки є настільки вагоми
ми, що їх можна визначати як детермінанти дієвості економічної системи держави та можли
вості її існування в майбутньому. Економічна злочинність та врегулювання економічних інте
ресів різних соціальних груп стали своєрідним каталізатором формування держави та інсти
тутів державного управління. Відповідно до цього мають трансформуватися методи боротьби
з економічною злочинністю, розвиватися правові механізми державного управління, видозмі
нюватися діяльність державних інституцій, на які покладено функції виявлення економічних зло
чинів та притягнення до відповідальності винних осіб. Економічні злочини мають вагоме зна
чення з позиції державного управління національною безпекою, а отже, мають вивчатися в усіх
аспектах прояву від мотиву до встановлення відповідальності. Першооснова економічних зло
чинів лежить в інтересах людини.
У статті досліджено економічну злочинність у контексті ідентифікації стимулів здійснення
економічних злочинів людиною. В результаті проведеного аналізу з позиції оцінки мотивів лю
дини та соціальних груп до економічних злочинів було згруповано, а також візуалізовано по
треби людини як фізичної істоти та соціальноекономічного агента. Доведено, що людина без
посередньо впиває на розвиток суспільства та економіки. В окремих випадках такий розвиток
може відбуватися як екстенсивним, так і інтенсивним шляхом, або ж може відбуватися падіння
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показників розвитку різних систем функціонування суспільства, в статті було розглянуто особ
ливості зазначеної взаємодії. Було виявлено найбільш поширені в Україні та світі економічні
злочини, що становлять найбільшу загрозу національній безпеці. Розроблено матрицю задо
волення потреб людини через економічні злочини відповідних видів, зокрема: недобросовісна
конкуренція, легалізація коштів отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму,
рейдерство, нецільове використання бюджетних коштів, фіскальні злочини, корупція. Проана
лізовано економічні злочини з позиції економічного інтересу.
The purpose of public administration is to regulate economic interests in society, which will in
some way prevent economic crime, ensure the rule of law, which avoids conflicts of economic
interests; and form the means and methods of counteracting economic crime and eliminating its
consequences.
The consequences of economic crime for national economic security are so significant that they
can be defined as determinants of the effectiveness of the economic system of the state and the
possibility of its existence in the future. Economic crime and the settlement of economic interests of
various social groups have become a kind of catalyst for the formation of the state and institutions of
public administration. Accordingly, the methods of combating economic crime should be
transformed, legal mechanisms of public administration should be developed, the activities of state
institutions, which are entrusted with the functions of detecting economic crimes and bringing
perpetrators to justice, should be changed. Economic crimes are important from the standpoint of
public administration of national security, and therefore should be studied in all aspects of the
manifestation from the motive to the establishment of responsibility. The primary basis of economic
crime lies in the interests of man.
The article examines economic crime in the context of identifying incentives for economic crimes
by individuals. As a result of the analysis from the standpoint of assessing the motives of people and
social groups to economic crimes, the needs of man as a physical being and a socioeconomic agent
were grouped and visualized. It is proved that a person directly affects the development of society
and economy. In some cases, such development may occur both extensively and intensively, or there
may be a decline in the development of various systems of society, the article considered the features
of this interaction. The most common economic crimes in Ukraine and the world, which pose the
greatest threat to national security, were identified. A matrix for meeting human needs through
economic crimes of the relevant types has been developed, in particular: unfair competition, money
laundering and terrorist financing, raiding, misuse of budget funds, fiscal crimes, and corruption.
Economic crimes from the standpoint of economic interest are analyzed.

Ключові слова: економічна злочинність, економічні інтереси, економічні злочини, потреби людини, дер
жавна безпека, державне управління.
Keywords: economic crime, economic interests, economic crimes, human needs, state security, public
administration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Об'єктом дослідження в сфері публічного управ
ління та адміністрування (державного управління), що
не втрачає свою актуальність, є економічна безпека дер
жави. Економічна сфера пропонує усі сфери держав
ного управління, а від її рівня залежать інші сфери на
ціональної безпеки. Питання економічної безпеки є не
новим для наук з державного управління, проте в зде
більшого дане питання розглядалося за сферами реалі
зації економічної політики. На сьогодні вкрай гостро
стоїть питання забезпечення економічної безпеки дер
жави в умовах високого рівня економічної злочинності.
"Минуле ХХ століття стало не лише століттям стрімкого
науково технічного прогресу, але й століттям жорстко
го винищення людей у військових конфліктах, а також

високого росту злочинності. Занепокоєність населен
ня майже постійним зростанням злочинності в усьому
світі є сигналом для більш інтенсивного наукового дос
лідження зазначеної проблеми. Масштаби цього явища
досі не вивчені через його високу латентність (тобто
схованої, незареєстрованої частини). Прямий та непря
мий економічний збиток від злочинності в різних краї
нах складає декілька відсотків ВВП" [1, с. 6].
Вищезазначене актуалізує науковий пошук у кон
тексті розширення об'єкта пізнання наук державного
управління в сфері забезпечення економічної безпеки
держави. Так, сьогодні потребують уточнення межі
державної політики в сфері боротьби з економічною
злочинністю як загрози національній безпеці держа
ви.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання боротьби з економічною злочинністю як
загрози економічній безпеці держави піднімалися в
працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Бой
ко А.М. [5], Іващенко В. [10], Безрутченко В.С. [3], Бе
ницкий А.С., Розовский Б.Г., Якимов О.Ю. [4], Фран
чук В.В. [32], Юртаєва К.В. [33], Мельник В., Гаруст Ю.
[19], Мельничук Т.В. [20], Ромен О. [28], Кальман О.Г.
[13], Базуряк І.М. [2], Пилипенко Н.В. [25], Кравчук С.
[14], Кузнецова Н.Ф. [16], Петров Э.И., Марченко Р.Н.,
Баринова Л.В. [24], Рогов И.И. [27], Йосипів Ю.Р. [12].
Так, економічна злочинність стала об'єктом наукових
досліджень у різних сферах наукового пізнання: еко
номічні, юридичні, психологічні, соціальні науки та на
уки з державного управління.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є висвітлення економічної зло
чинності в контексті ідентифікації стимулів здійснення
економічних злочинів людиною. Це дозволить перегля
нути державну політику в контексті уникнення причин
економічної злочинності та формування комплексу за
ходів з розвитку безпечної економічної системи держа
ви.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Економічна злочинність як загроза національній
економічній безпеці характерна різним економічним та
політичним системам. Сторінки економічної історії
свідчать, що жодна існуюча в світі економічна система
не змогла уникнути економічної злочинності, жодна
політична система не змогла задовольнити інтереси
різних соціальних груп для уникнення економічної зло
чинності.
Дослідник проблем економіки злочинності Андріє
нко Ю.В. зазначає, що "злочинність як антисуспільне
явище виникло на зорі людства. Як добре відомо із од
ного із найдавніших історичних документів про історію
людства — Старого Завіту, третя людина на землі —
Каїн — через почуття заздрощів вбив четверту людину
— свого брата Авеля. З тих пір винищення людиною
собі подібних за своїми масштабами зовсім не поступа
лося подібному поширеному явищу в тваринному світі,
яке керується раціональним інстинктом, а не розумом"
[1, с. 6].
Історично склалося так, що економічна злочинність
супроводжує розвиток людства ще з первісного ладу, а
саме з часів об'єднання общин в різні види формувань.
Такі формування в результаті стали основою формуван
ня державності та виникнення перших держав у світі.
Сьогодні не можливо уявити, яким би був стан еконо
мічно злочинності, якби держава не виконувала право
охоронну функцію та не встановлювала обмеження
щодо економічної діяльності та вплив на неї різних стей
кхолдерів. Вважається, що першою сукупністю право
вих норм щодо економічної злочинності були Закони
Хаммурапі в стародавньому Вавилоні. Так, статті 6 —
126 Кодексу Законів Хамураппі передбачають регулю
вання економічної діяльності, зокрема захист права
власності. Зазначеними законами встановлено не лише
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правила економічної діяльності, але й види покарань за
їх порушення.
У подальшому з розвитком торгівлі та різних видів
економічної діяльності економічна злочинність набу
вала різноманітних форм та сфер поширення. Якщо ще
десятиліття тому найбільш поширеними видами еконо
мічної злочинності було ухилення від сплати та мита,
то сьогодні економічні злочини пов'язанні із фінансо
вими махінаціями із використанням інформаційно ком
п'ютерних технологій. Сучасні цифрові технології доз
воляють як уникнути та попередити певні види еконо
мічних злочинів, так і дозволяють їх реалізацію за умо
ви низького рівня кібербезпеки суб'єктів господарю
вання.
Відповідно до цього мають трансформуватися ме
тоди боротьби з економічною злочинністю, розвивати
ся правові механізми державного управління, видозмі
нюватися діяльність державних інституцій, на які покла
дені функції виявлення економічних злочинів та притяг
нення до відповідальності винних осіб.
Першооснова економічних злочинів лежить в інте
ресах людини. "Велику роль в економічному житті су
спільства грають економічні відносини між людьми. Від
досконалості економічних відносин залежить не лише
розвиток способу виробництва, але й соціальна рівно
вага в суспільстві та його стабільність. З їх змістом пря
мо пов'язане вирішення проблеми соціальної справед
ливості, коли кожна людина та соціальна група отри
мує можливість користуватися різного роду соціальни
ми благами в залежності від суспільної корисності своєї
діяльності, її необхідності для інших людей, суспільства,
держави, зокрема для реалізації їх економічних інте
ресів. Економічні інтереси є об'єктивними мотивами
діяльності людей, що відображає їх місце в системі су
спільного виробництва" [23, с. 45].
Варто зауважити, що представлена теза характери
зує здебільшого ідеальне суспільство, проте в ряді ви
падків досягнення економічних інтересів може стати
мотивом здійснення економічного злочину. В криміно
логії зазначені категорії знаходяться в тісному зв'язку:
"конкретний вольовий акт, підкоряючись закону причин
ності, виникає в результаті тісної взаємодії трьох при
чинних зв'язків. Людина стає на шлях протиправної по
ведінки, намагаючись задовольнити у такий спосіб свої
потреби та інтереси, відбувається формування моти
вації. Певним поштовхом, "каталізатором" виступатиме
конкретна ситуація, в якій людина перебувала до вчи
нення протиправних дій. Передуючи акту злочинної по
ведінки, відбувається прогнозування можливих на
слідків реалізації бажання, яке виникло, планування
поведінки із врахуванням реальної обстановки і влас
них можливостей, у людини більш менш точно моде
люється майбутній вчинок" [18].
Людина та її поведінка має стати точкою відліку на
укового дослідження проблем державної політики в
сфері боротьби з економічною злочинністю як загрози
національній економічній безпеці. Варто наголосити, що
до економічних злочинів людину чи групу людей або ж
цілі соціальні інститути спонукають сукупність факторів,
які визначаються економічним інтересом. "Інтерес, яким
би він на перший погляд був, завжди є суто людською
характеристикою. Інакше кажучи, він є проявом самої
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людини в суспільстві, а тому за своїм змістом є суто інди
відуальним" [23, с. 55].
Економічний інтерес супроводжує функціонування
людини на різних етапах розвитку соціально економіч
них відносин. Фактично інтерес є базою формування
економічних відносин у суспільстві та становить їх зміс
товну наповненість, визначаючи властивості економіч
них відносин певного суспільства зважаючи на певний
етап історичного розвитку.
Кушнарьов І.В. зазначає, що "перш за все необхід
но звернути увагу на те, що будь які соціальні зв'язки
виникають внаслідок того, що кожна особа прагне реа
лізації своїх потреб, інтересів і цінностей, які у сукуп
ності складають мотиваційну сферу свідомості людини.
Завдяки суперечливому поєднанню в людині властиво
стей відкритої та закритої систем її свідомість є одно
часно суб'єктивним відображенням об'єктивної
дійсності та внутрішнім світом особистості. Звісно, кож
на людина протягом життя піддається впливу різноман
ітних факторів, але вони проходять через свідомість
людини і не зумовлюють фатально та однозначно вибір
індивідом того чи іншого варіанта поведінки. Можна
сказати, що всі соціальні явища і процеси, як позитивні,
так і негативні, є результатом поєднання численних
людських рішень, і так звані соціальні закономірності
відображають повторюваність рішень у схожих умовах.
Разом з тим, кожна особа приймає рішення особисто,
на основі власних цінностей і переконань, і досить час
то приймає такі рішення всупереч науково встановле
ним закономірностям" [17, с. 90].
Саме тому досліджуючи економічну злочинність з
позиції державного управління національною безпекою
держави варто враховувати цілу сукупність факторів, які
визначають незаконну економну активність людини.
Здебільшого економічні інтереси характеризують
досягнення певного рівня потреб за пірамідою потреб
Абрагама Маслоу. Американський психолог ще в 1943 р.
в одній із публікацій представив результати свого до
слідження потреб людини. "А. Маслоу доводив, що в
поведінці людини домінують потреби найнижчого неза
повненого рівня, і людина надає їм пріоритет лише тоді,
коли потреби нижчого порівняно з ним рівня задово
лені. Це означає, що людина починає піклуватися про
свою безпеку тоді, коли задовольнить найнагальнішу
потребу — біологічного виживання. Прагнення до лю
бові, поваги виходить на чільне місце у разі, коли люди
на забезпечена матеріально, має захист від природних
і суспільних загроз та перспективу майбутнього (сім'я,
здоров'я, власність). Відповідно питання гідності, пова
ги, а тим більше самореалізації не належать до пріори
тетних без задоволення потреб попереднього рівня" [7,
с. 12—13]. Усі потреби вчений визначив за п'ятьма
ієрархічними рівнями та визначив, що рух до потреб
вищого рівня неможливий без досягнення потреб ниж
чих рівнів. Варто зазначити, що власне піраміда потреб
Маслоу як термін в економічних та психологічних дос
лідженнях виник пізніше, а вченими було доповнено
піраміду іншими рівнями потреб людини. В нашому
випадку ми зупинимося на класичному розумінні по
треб та спробуємо визначити напрями їх досягнення з
позиції вчиненні економічних злочинів, тобто досліди
мо економічний злочин як засіб задоволення відпові

дних потреб окремою людини та економічних інтересів
суспільних інститутів.
"Економічні інтереси людей виступають як спону
кальні сили їх економічної діяльності. В процесі цієї
діяльності вони намагаються реалізувати свої інтереси,
які тісно пов'язані з їх потребами, хоча й відрізняються
від них. Потреби людей — це прояв об'єктивної необ
хідності в створенні умов їх життєдіяльності. Це потре
би в харчуванні, теплі, одязі, житлі та інші. Це можливо
сказати і про духовні та інші потреби. В свою чергу в
інтересах виражені шляхи та способи задоволення по
треб. Це стосується інтересів людей та соціальних груп"
[9].
Зазначимо, що одним із способів та шляхів досяг
нення певного інтересу як людиною так і соціальної гру
пою можуть бути економічні злочини. Цікавим є той
факт, що якщо в класичному розумінні економічні зло
чини направлені на досягнення економічно інтересу, що
стосується незаконної економічної вигоди, то окремі
види економічної злочинності направлені на досягнен
ня економічних інтересів, що визначають статус особи
або групи осіб у суспільстві. Це стосується в першу чер
гу мафіозних формувань в Сицилії, основною ціллю яких
на початковому етапі була власна безпека, а не еконо
мічна вигода.
"В XIV—XVIII століттях на Сицилії відбулося укруп
нення земельної власності та сільських поселень. При
цьому зв'язки між селами слабшали, ринки концентру
валися у містах, куди перебиралися й власники землі.
Панування землевласників над аграрними працівника
ми посилювалося технологічною нерозвиненістю. Але
імператив капіталістичного розвитку залучав землевлас
ників в ринкові відносини та вимагав інституційних ре
гуляторів. Довгий час поширена політика іспанських
Габсбургів ("розділяй та пануй") створила атмосферу
недовіри, що відобразилося на звичках людей розра
ховувати лише на родичів та близьких людей. До того
ж сицилійці, маючи справу із правосуддям, традиційно
користувалися посередницькою допомогою, не довіря
ючи адміністративній владі. А в умовах багатьох сусп
ільних змін та порушень звичайних зв'язків права
сільськогосподарських суб'єктів виявилися незахище
ними. Суспільство задовольнило дану потребу в особі
управляючих та служби охорони феодальної земельної
власності — демобілізованих гарібальдійців, бандитів
та колишніх ув'язнених. Саме довіра громадянами про
текції своєї власності стало на думку Раймондо Катан
заро, вирішальним моментом росту мафії. Люди праг
нули до таких гарантій, яких знали б, поважали та яких
би оберігалися потенційні бандити або всі ті, хто є заг
розою їх власності" [30, с. 128].
Фактично забезпечення економічних інтересів може
служити мотивом економічної діяльності особи або гру
пи осіб, що реалізується через законну або незаконну
економічну діяльність. Досить влучно взаємозв'язок
мотивації та досягнення економічних інтересів охарак
теризував Нестенко А.: "Результатом визнання об'єктив
них економічних інтересів є, зокрема, виникнення пев
них мотивів діяльності людей, їх бажань, прагнень та
суб'єктивної зацікавленості в тих чи інших діях. Дана
суб'єктивна зацікавленість людини чи соціальної групи
в будь чому виступає як більш чи менш повний прояв в
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їх індивідуальному або груповому визнанні їх об'єктив
них інтересів. Так, суб'єктивна зацікавленість людей в
підвищенні ефективності своєї економічної діяльності
відображає їх об'єктивні економічні інтереси, закладені
в існуючій системі оплати праці. При цьому зазначена
об'єктивна матеріальна зацікавленість суб'єктивна лише
за формою, оскільки проявляється як момент внутріш
нього світу суб'єкту, його свідомості. За змістом вона
об'єктивна, оскільки відображає те, що існує в об'єк
тивній економічній реальності" [22].
Таким чином, з позиції оцінки мотивів людини та
соціальних груп до економічних злочинів усі види по
треб можна згрупувати так:
— потреби людини, які стосуються забезпечення її
фізіологічного розвитку;
— потреби людини, що пов'язанні із її становищем
у суспільстві.
Відповідно до цього людину варто розглядати як
біологічну істоту та як члена суспільства. Виходячи з
цього усі рівні піраміди потреб можливо представити у
вигляді двох напрямів, а саме:
— ті які характеризують людину як фізичну істоту;
— ті які характеризують людину як соціально еко
номічного агента.
"Для того щоб зрозуміти сутність цих взаємин, з
різноманітних процесів і явищ потрібно виділити по
стійно діючі фактори, які лежать в основі існування людсь
кої спільноти. У людини як у біологічної істоти є певний
набір вітальних (життєвих) потреб, як у члена суспіль
ства — соціальних (інформаційних), на певному етапі
розвитку формуються економічні потреби. Задоволен
ня цих потреб є основним стимулом людської діяльності
як окремої людини, так і спільноти людей загалом. Ба
зовими, основоположними є вітальні потреби, без за
доволення яких неможлива діяльність і розвиток люди
ни як розумної істоти. Необхідність співіснування при
вела до появи правил виробництва, обміну, розподілу і
споживання, що зумовили виникнення і закріплення соц
іально економічних потреб. Економічні відносини — су
купність відносин між людьми з питань виробництва,
розподілу, обміну та споживання матеріальних і нема
теріальних благ. У міру історичного ускладнення су
спільства ці відносини значно змінювалися, від діючих
окремо натуральних господарств до того, що зараз ми
називаємо ринком, від прямої взаємодії споживач ви
робник, до соціально опосередкованого покупець про
давець" [21, с. 213].
Фактично потреби спонукають до економічної ак
тивності людини в суспільстві. Кожен вид потреб ха
рактеризує людину як фізичну істоту (потреби в без
пеці та фізіологічні потреби) та як соціального агента
(потреба в самореалізації, потреби у визнанні та по
треби в соціалізації). Усі види потреб пов'язанні між
собою та можуть забезпечувати одне одного. Крім
того, потреби людини як соціального агента та як
фізичної особи спонукають її до економічної актив
ності, яка в свою чергу знаходиться на перетині інте
ресів різних осіб.
Фокін Н.І. вказує, що "потреба — базове економіч
не поняття. У цій якості під потребою розуміють
внутрішній мотив, що спонукає до економічної діяль
ності. Що в основі мотиву? Недолік чогось необхідного
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для підтримки життєдіяльності і розвитку особистості,
підприємства, економіки в цілому. Коли потреби усві
домлюються, вони виступають як економічні інтереси"
[31]. Потреби та інтереси людини визначаються су
спільними відносинами, природно кліматичними умова
ми та сукупністю інших соціальних чинників. "Функціо
нування потреби можна представити у вигляді прямого
і зворотного зв'язку зі середовищем: середовище впли
ває на потребу, а потреба, у свою чергу, впливає на се
редовище" [26, с. 112]. Це визначає особливості досяг
нення потреб через економічну активність людини.
Візуалізація потреб людини як фізичної істоти та
соціально економічного агента представлено на рисун
ку 1.
Економічна активність людини в суспільстві відбу
вається двома шляхами: законний та незаконний. Так
при вивченні окремого економічного злочину забезпе
чення відповідної потреби виступатиме мотивом його
скоєння, а при вивченні економічної злочинності в ціло
му визначатиме економічний інтерес, що переслідує
відповідний суспільний інститут.
У своїх попередніх працях автором було представ
ленні результати подібного дослідження лише в кон
тексті впливу економічної активності людини на навко
лишнє середовище. Так, у дослідженні [34] було обгрун
товано так: "В цілому, можна говорити, що людина як
економічний агент це тандем людини як фізичної особи
з сукупністю мотивів та потреб, які розвивалися люд
ством протягом відповідних соціально економічних
трансформаційних епох… Людина одночасно як скла
дова біофізичних систем і як чинник впливу на них, по
стійно взаємодіє і нерозривно пов'язані один з одним:
дії людини впливають на біофізичну систему, змінюю
чи її первісний стан і викликаючи оборотні та необоротні
перетворення; біофізичні сили та їх зміни впливають на
добробут людини, і люди реагують, в свою чергу на ці
сили". Подібним чином людина впиває ї на розвиток сус
пільства та економіки. В окремих випадках такий роз
виток може відбуватися як екстенсивним так і інтенсив
ним шляхом, або ж може відбуватися падіння показників
розвитку різних систем функціонування суспільства.
Розглянемо особливості зазначеної взаємодії в кон
тексті наступних положень:
— потреби людини в залежності від їх прояву ви
значають напрями економічної активності. При чому як
фізіологічні потреби, так і потреби пов'язані із соціаль
ною реалізацією залежать від сукупності факторів, які
можна згрупувати наступним чином: специфіка суспіль
них відносин та природно кліматичні умови. Варто за
значити, що як специфіка суспільних відносин, так і при
родно кліматичні умови визначають як структуру по
треб, так і процес їх забезпечення через економічну
активність людини. Так, суспільні відносини та природ
но кліматичні умови впливають на економічну систему,
визначають її інституційний розвиток та галузеву спря
мованість, механізми та методи реалізації економічних
процесів, а також способи та методи реалізації еконо
мічної активності через економічні злочини. Сфери
здійснення економічних злочинів залежать від зазначе
них факторів. Наприклад, для держав, які володіють
вагомими запасами природних ресурсів, характерні еко
номічні злочини пов'язані із незаконним видобутком
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Рис. 1. Візуалізація потреб людини як фізичної істоти та соціально$економічного агента

Примітки: СА — соціальний агент; ФІ — фізична істота.
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природних ресурсів, що характерно для Житомирської
та Рівненської областей в контексті незаконного видо
бутку бурштину. В залежності від цифровізації суспіль
них відносин в суспільстві залежить механізми та спо
соби здійснення економічних злочинів. Так, для країн з
високим рівнем цифровізації суспільних відносин харак
терні економічні злочинні в кіберпросторі. Важливим
фактором є також віросповідання, адже закладає мен
тальні особливості поведінки людини, адже ортодок
сальні положення тих чи інших релігій можуть впливати
на поведінку людини та її сприйняття дозволеного та за
бороненого. Особлива перевага релігійного фактору ха
рактерна для країн зони поширення Ісламу. "Ісламська
економічна доктрина пропагує три основні принципи
розвитку соціально економічних відносин в суспільстві:
різноманіття форм власності, обмеження економічної
активності, соціальна справедливість. Зазначені прин
ципи виведені на основі базових положень ісламу, які є
обов'язковими для виконання кожним суб'єктом госпо
дарювання, та повинні забезпечити відповідність еко
номічної системи положенням ісламу" [11, с. 8]. Так, в
окремих мусульманських країнах важливе значення на
дається Шаріату як інституційної основі формування ци
вільного законодавства та економічної системи країни.
Важливе значення серед суспільних факторів є еконо
мічна, політична та культурна переорієнтація держави.
Це характерно для країн пострадянського простору та
тих економічних злочинів які здебільшого притаманні
їм в 90 х роках. "В даний час ситуація складається та
ким чином, що норми традиційної економічної культу
ри не працюють, нова культура ще не сформована.
Практичного досвіду для реалізації нових рис еконо
мічної культури немає. Стереотипи ринкової поведінки
ще не сформовані. Зміни в масовій економічній свідо
мості проявляються в двох формах. Перша форма куль
турної переорієнтації — засвоєння нових стереотипів
економічної поведінки, відповідних ринкової економі
ки, культури цивілізаційних країн світу. Дійсно, за ко
роткий термін з початку ринкових реформ населення
країни зіткнулося з безліччю нових стереотипів поведі
нки. Друга форма протилежна першій, полягає в обході
законів, цивільних заборон, порушення норм. Певні сте
реотипи поведінки виникають як реакція на об'єктивні
умови, які виступають наслідком політики. Зіткнення
нових стандартів поведінки в економіці з традиційними
моделями, які супроводжують цей процес, конфлікти
вимагають серйозного наукового осмислення сутності
феномену, умов, факторів, напрямів його трансфор
мації. Звісно ж необхідним використовувати при аналізі
даного явища інституційний підхід" [15, с. 11—12]. Саме
тому при дослідженні проблем державного управління
у сфері протидії економічній злочинності варто зважа
ти та специфіку суспільних відносин та природно кліма
тичних умов;
— економічна активність людини з позиції забез
печення відповідного набору потреб може реалізувати
ся законним та незаконним шляхом. Це залежить від се
редовища, в якому знаходиться людина, її мотивів, мен
тальності, релігійності, національної ідентичності. До
законних шляхів забезпечення потреб відносимо: по
перше, дозволені види діяльності; по друге, діяльність
в межах законодавства; по третє, діяльність із дотри
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манням інших вимог. Дозволеними видами діяльності
людини є усі види діяльності окремої людини, групи
людей, суб'єктів господарювання, що дозволені на за
конодавчому рівні. Формування переліку видів дозво
лених видів діяльності фізичних чи юридичних осіб виз
начається національним законодавством, що в свою
чергу знаходиться під впливом національної ідентич
ності. Наприклад, такий перелік в країнах зони поши
рення Ісламу буде значно ширший ніж в країнах Захо
ду, зокрема, що стосується фінансового сектору та
діяльності банківських установ. Кожен вид дозволеної
діяльності як окремої людини так і суб'єктів господа
рювання знаходиться в певних законодавчих обмежен
нях, які можуть визначатися різними галузями законо
давства, наприклад: господарським, податковим, тру
довим, екологічним, міжнародним. Крім того, обмежен
ня в діяльності суб'єктів господарювання можуть бути
визначені специфікою її реалізації в певній галузі націо
нальної економіки. Окрім вищезазначених особливос
тей, задоволення потреб законними шляхами можуть
бути обмежені не лише національним законодавством,
але й міжнародними угодами чи регіональними підза
конними актами. Загалом законні шляхи досягнення по
треб є основою економічної активності людини.
До незаконних шляхів забезпечення інтересів та
потреб людини чи групи осіб належать: заборонні види
діяльності, порушення вимог щодо дозволених видів
діяльності, фінансування заборонених видів діяльності
та інші незаконні дії. Говорячи про заборонні види діяль
ності, варто віднести ті види, що здійснюються особою
або групою осіб та є: по перше, незаконними видами
діяльності загалом (наприклад, виробництво та реалі
зація наркотиків, торгівля людьми, проституція та інше);
по друге, забороненими для конкретних суб'єктів в ча
стині встановлених обмежень податковим законодав
ством, галузевим законодавством (наприклад, у сфері
медицини, лісокористування, землекористування, видо
буток корисних копалин та інше); по третє, види діяль
ності, які в цілому є дозволеними в державі, але відпов
ідний суб'єкт не отримав дозволу на її реалізацію. За
значимо, що в даному контексті формування законо
давства, яке регулює економічну діяльність в державі
залежить від ряду ментальних, релігійних та національ
них особливостей. Цікавим прикладом є країни зони
поширення Ісламу, в яких важливе значення серед інсти
тутів регулювання господарської діяльності має Шарі
ат, що визначає наступні важливі економічні категорії:
гарар — уникнення будь якого роду інформаційної аси
метрії на ринку; мейсір — головним чинником отриман
ня доходу мають стати не фінансові операції, а вироб
ництво та торгівля; ріба — заборонна банківського
відсотку та інших видів діяльності. Важливою складо
вою незаконних шляхів забезпечення потреб та інте
ресів особи є порушення вимог щодо дозволених видів
діяльності. Так, до кожного із дозволених видів діяль
ності встановлюються вимоги, які можуть визначатися
ліцензійним законодавством, наприклад щодо реалі
зації медичних послуг, освітніх послуг, видобутку корис
них копалин та інше. Крім того, вагоме значення в
здійсненні дозволених видів діяльності має податкове
законодавством. Відповідно особа чи група осіб задля
збільшення ймовірності задоволення свої потреб та інте
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Таблиця 1. Матриця задоволення потреб
людини через економічні злочини
відповідних видів
Види економічних злочинів
Недобросовісна конкуренція
Легалізація коштів отриманих
злочинним шляхом та
фінансування тероризму
Рейдерство
Нецільове використання
бюджетних коштів
Фіскальні злочини
Корупція
1
2
3
4
5

Потреби людини
за пірамідою Маслоу
П 11 П 22 П 33 П 44 П 55
+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

Фізіологічні потреби.
Потреби в безпеці.
Потреби в соціалізації.
Потреби у визнанні.
Потреби у самореалізації.

ресів може чинити відповідні дії щодо порушення відпо
відних законних та підзаконних актів, що в цілому виз
начає напрями здійснення економічних злочинів. Важ
ливою складовою та особливо актуальною в сучасно
му світі є проблема фінансування незаконних видів
діяльності. Прикладом цього є фінансування терориз
му. За своєю суттю вчинення такого злочинного діяння
як фінансування тероризму окремою особою або гру
пою осіб може визначати задоволення не лише матері
альної потреби, але й потреб вищого рівня, зокрема:
потреби в соціалізації, потреби у визнанні, потреби у
самореалізації. Адже, тероризм за своєю суттю може
проявлятися у різних сферах суспільного життя та пе
реслідувати релігійні та націоналістичні мотиви. Скла
дові інших незаконних дій можуть визначатися власне
національними та релігійними особливостями.
Загалом незаконні шляхи досягнення потреб в еко
номічній сфері становлять економічну злочинність. Важ
ливу роль у змістовному наповнення економічної зло
чинності відіграє держава та уся система державного
управління, враховуючи три гілки влади: законодавча,
виконавча та судова. В цьому випадку держава висту
пає з трьох позицій: по перше, визначає межі економіч
ної активності особи або групи осіб, які в свою чергу є
основою ідентифікації законних та незаконних шляхів
задоволення потреб; по друге, визначає та реалізує по
літику щодо боротьби з економічною злочинністю, а
саме: формує систему нормативно правового регулю
вання, визначає склад та структуру державних інститутів
щодо боротьби з економічною злочинністю та формує
напрями налагодження комунікації між ними; по третє,
визначає відповідальність осіб чи групи осіб за скоєні
економічні злочини. Загалом держава як суспільний
інститут формує ряд вимог до економічної активності
людини, що не виникають самі по собі, а формуються
певний період часу через взаємодію соціальних інсти
тутів та еволюціонують у залежності від середовища.
"Якщо пройшла локалізація деяких особливих форм
взаємодії, то відбувається закріплення нового правила
чи норми в рамках окремого великого інституційного
співтовариства індивідів. При чому зазначене закріплен
ня може бути як формальним (у вигляді окремих поста

нов, указів, рішень та інше), так і неформальним (у виг
ляді звички, загальноприйнятої норми, визначеної мо
делі поведінки). Тут можливі два варіанти розвитку: пер
ший — правила та норми в результаті апробації демон
струють свою неприйнятність для великої спільності і
тому відкидаються більшістю, але можуть залишатися
локальним, тобто вузько груповим правилом; другий —
правила та норми, що застосовуються на певній тери
торії, забезпечують ефективні взаємозв'язки суб'єктів
господарювання і закріплюються як формальні прави
ла" [23, с. 27]. Прикладами зазначеного можуть бути
власне країни зони поширення Ісламу, Японія та Китай,
де релігійні та ментальні норми лягли в окремі фор
мальні норми, що представлені в законодавстві певних
країн. Крім того, варто зазначити, що в окремих краї
нах заборонені види діяльності можуть прописуватися
до дрібниць, а в інших бути узагальненими, що також
залежить від ментальності та релігійних особливостей
суспільства. Яскравим прикладом існування формаль
них та неформальних норм в контексті економічної зло
чинності є виникнення мафії на італійському острові
Сицилія. "Історично Сицилія перебувала на перехресті
середземноморських торгових шляхів, займала важли
ве стратегічне положення і постійно піддавалася заво
юванням. Більшу частину своєї історії населення остро
ва прожило під владою інших держав — грецького, нор
мандського і іспанського. Феодальна Сицилія не мала
власної державності, але її жителі, як відзначають ба
гато дослідників, виробили неформальні механізми са
моврядування, які дозволяли підтримувати багато в
чому самостійне життя, яка не залежатиме від інозем
ного панування. Цей історичний фон створив локальну
субкультуру, характерною рисою якої була ворожість
до держави і схильність покладатися на свої сили. Кон
флікти з державою набули особливої гостроти після
переможної висадки на острові армії Джузеппе Гарі
бальді в 1863 р. і подальшого створення єдиної італійсь
кої держави" [6, с. 16]
Найбільш поширеними в Україні та світі економіч
ними злочинами, що становлять найбільшу загрозу на
ціональній безпеці, є такі:
— недобросовісна конкуренція;
— легалізація (відмивання) коштів отриманих зло
чинним шляхом та фінансування тероризму;
— рейдерство;
— нецільове використання бюджетних коштів;
— фіскальні злочини;
— корупція.
Зазначені види злочини тою чи іншою мірою можуть
задовольнити відповідні види потреб людини (табл. 1).
Таким чином, окремі види економічних злочинів
направлені на забезпечення певних потреб людини.
Проте, якщо розглядати економічні злочини не лише з
позиції мотивів окремої людини, а в контексті суспіль
ства в цілому, то варто вести мову про таку економічну
категорію як економічні інтереси. В цьому контексті вва
жаємо, що сукупність потреб групи осіб, або суспіль
ства в цілому становлять економічний інтерес. Еконо
мічний інтерес характерний майже для усіх суспільних
інститутів, а в окремих аспектах також виступає інсти
тутом. Дослідження економічних злочинів з позиції еко
номічного інтересу найбільш повно визначає напрями
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формування державного управління як системи, що за
безпечує врегулювання різних груп суспільних інтересів
та визначає сукупність інтересів держави як соціального
інституту. "У своєму родовому об'єкті доступ до сфери
економічної діяльності слід визнати не лише відношен
ням виробництва, розподілу, споживання та обсягу ма
теріальних та нематеріальних благ, а в першу чергу інте
ресами держави та інших суб'єктів економічної діяль
ності, а також громадян, діяльність яких в економіці
пов'язана з діяльністю публічно правових освітніх та
інших суб'єктів виробництва" [29, с. 206].
Вважаємо, що дослідження державного управлін
ня в сфері боротьби з економічною злочинністю повин
но будуватися на врахуванні економічних інтересів
різних суспільних інститутів. Адже здебільшого пробле
ми, пов'язанні із реформуванням системи боротьби із
економічною злочинністю, не вирішуються або вирішу
ються лише частково через протиріччя різних елітних
груп, які керуються своїми приватними інтересами. Так,
узгодження економічних інтересів різних суспільних
груп державною політикою дозволять встановити ефек
тивні правила гри в економічній сфері, й відповідно
сприятиме зниженню рівня економічної злочинності та
ефективності боротьби з її наслідками. В цьому кон
тексті погоджуємося із позицією Нікітова І.М., який заз
начає, що "Не можливо не помітити, що самі процеси
інституціоналізації, формування інститутів залежать від
співвідношення сил в реалізації суперечливих економі
чних інтересів. Правила гри, правила якими регулюють
ся економічні взаємодії та обмеження поведінки еко
номічного суб'єкта, не будуть встановлені, а якщо й бу
дуть прийняті, не стануть виконуватися, якщо не досяг
нуть необхідного погодження економічних інтересів"
[23, с. 27].
З метою досягнення економічних інтересів суспільні
інститути вступають в економічні відносини, які регулю
ються системою державного управління. З цього при
воду погоджуємося із Запускловою О.Є "Економічні
інтереси людей виступають як безпосередній прояв їх
економічний інтересів. Так економічні інтереси підприє
мця та найманого робітника прямо визначаються їх
місцем в системі економічних відносин між ними. Інте
рес першого — отримання максимальних прибутків,
інтерес іншого — дорожче продати свою робочу силу
та отримати, можливо, більшу заробітну плату. Еко
номічні інтереси селянина, чи то фермер чи член колек
тивного господарства, також визначається його місцем
в системі існуючих економічних відносин. Це не відно
ситься до службовців — вчителі, лікарі, вчені, праців
ники сфери культури та інші. Зміст та направленість їх
економічних інтересів визначається змістом існуючих
економічних відносин та їх місцем в системі даних відно
син" [9].
Таким чином, економічний інтерес являє собою
систему суспільних відносин у сферах виробництва
матеріальних благ та послуг, обміну, розподілу та спо
живання, що базується на відносинах власності, та
дозволяє задовольнити відповідні види потреб осо
би, групи осіб, суспільних інститутів і так далі. Такі
відносини завжди базуються на положенні економіч
ної вигоди, яку отримають учасники суспільних відно
син.
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Економічний інтерес будучи інституційною структу
рою, що формує вектор розвитку соціально економіч
них відносин, фактично виступає фактором розвитку
економічної системи загалом. Кожна людина тим чи
іншим чином є носієм економічних інтересів, які досить
часто можуть не відповідати економічним інтересам су
спільства чи інших учасників економічних відносин. За
таких умов досягнення економічних інтересів може
відбуватися не об'єктивним чином, а через економічні
злочини, а тому взаємодія інтересів може виступати як
рушійною силою соціально економічного розвитку, так
і деструктивним елементом такого розвитку, що в ре
зультаті становить загрозу національним інтересам та
національній безпеці держави.
Забезпечення врегулювання економічних інтересів
усіх учасників суспільних відносин покладається на дер
жаву, яка відповідно теж є носієм економічних інтересів.
Держава повинна забезпечити досягнення економічних
інтересів різними учасниками суспільних відносин об'єк
тивним шляхом. Це в свою чергу дозволить сформува
ти безпечне середовище як для учасників суспільних
відносин, так і для держави в цілому, адже держава є
носієм національних інтересів, які полягають у забез
печенні її суверенності, незалежності, цілісності. Еко
номічна злочинність є деструктивним елементом у за
безпеченні економічних інтересів учасників суспільних
відносин, від рівня якої залежить не лише безпека та
ких відносин та її учасників, але й національна безпека
держави загалом. Фактично держава через механізми
державного управління протидії економічній злочин
ності забезпечує безпеку учасників суспільних відносин
як їх основоположної потреби, а тому є носієм еконо
мічних інтересів, задоволення яких дозволяє досягти
відповідного рівня економічної безпеки.
Економічна безпека є складовою національної без
пеки, яка в свою чергу є забезпечуючим фактором інших
складових, а саме: військова безпека, продовольча без
пека, екологічна безпека, інформаційна безпека держа
ви. "Економічна безпека органічно включена в систему
державної безпеки разом з такими її складовими як за
безпечення надійної обороноздатності країни, підтри
мання соціального миру в суспільстві, захист від еколо
гічних лих" [23, с. 74]. В цьому контексті спостерігаєть
ся тісний взаємозв'язок між складовими національної
безпеки, зокрема: високий рівень обороноздатності
держави забезпечується високим рівнем розвитку еко
номіки, а з іншого боку, належний рівень обороноздат
ності та розвиту економіки неможливо забезпечити в
суспільстві, в якому відсутній соціальний консенсус та
мають місце соціальні конфлікти, які пов'язані в тому
числі із економічною злочинністю (корупція, фінансові
махінації, недобросовісна конкуренція, рейдерство та
будь які інші прояви тіньової економіки).
Прикладом є низький рівень економічної безпеки
держави, що призвів до окупації державних територій
України в 2014 р. Крім того, низький рівень економіч
ного розвитку становить загрозу таким складовим на
ціональної безпеки:
— інформаційна безпека. Низький рівень інформа
ційної захищеності призводить до фінансових шах
райств із використанням інформаційно комп'ютерних
технологій. Крім того, варто наголосити, що в умовах
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поширення пандемії пов'язаної із вірусною інфекцією
COVID 19, низький економічний розвиток сільських те
риторій та їх ізоляція від інтернет технологій призвели
до неможливості отримання мешканцями адміністратив
них послуг, а також гарантованих державою освітній по
слуг. Тобто низький рівень доходів не дозволяє меш
канцям сільських територій використовувати сучасні
інформаційно комп'ютерні технології для отримання
послуг, що гарантовані державою;
— екологічна безпека. Низький рівень економічно
го розвитку не дозволяє виробникам використовувати
високотехнологічні екологічно безпечні засоби та пред
мети праці. Крім того, значна корупція в дозвільній сис
темі сприяє безвідповідальному використанню природ
них ресурсів як державними, так і приватними підприє
мствами. Організована злочинність у Житомирській та
Рівненській областях у сфері видобутку бурштину при
звели до безповоротних екологічних втрат земельних
ресурсів. Це загалом загрожує національній безпеці
держави, адже правоохоронні органи не в змозі зупи
нити протиправну діяльність;
— військова безпека. Низький рівень економічного
розвитку, що здебільшого спричинений корупцією та
іншими видами економічної злочинності, не дозволяє в
повною мірою фінансово забезпечити оборонний сек
тор. Відсутність фінансової підтримки призвела до зни
ження української армії, а її відновлення досі не відбу
лося належним чином.
Відповідно лише при врахуванні усіх економічних
загроз, у тому числі економічної злочинності, націо
нальній безпеці можна забезпечити суверенітет та не
залежність держави. Адже економічна складова націо
нальної безпеки є гарантією життєздатності суспільства.
"Економіка країни являє собою одну із життєво важли
вих сторін діяльності суспільства, держави і особистості,
і, отже, поняття національної безпеки буде порожнім
словом без оцінки життєздатності економіки, її міцності
при можливих зовнішніх і внутрішніх загрозах" [23,
с. 71].

ВИСНОВКИ
У наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених
економічна складова національної безпеки розглядаєть
ся лише в контексті економічного потенціалу та ефектив
ності його використання. В свою чергу тіньовий сектор
визначений лише з позиції його оцінки та формування
державної політики протидії. Такий підхід не повною
мірою вирішує проблему забезпечення високого рівня
економічного розвитку та його впливу на національну
безпеку. Адже об'єктом державного управління має ста
ти не тіньова економіка та механізми протидії їй, адже це
лише результати економічних злочинів. Об'єктом держав
ного управління має бути власне економічна злочинність
та механізми запобігання та протидій.
Відповідно мета державного управління це: в пер
шу чергу, врегулювання економічних інтересів в
суспільстві, що дозволить певним чином запобігти еко
номічній злочинності; в другу чергу, забезпечення до
тримання правопорядку, який дозволяє уникнути кон
флікту економічних інтересів; в третю чергу, формуван
ня засобів та способів протидій економічній злочинності
та ліквідації її наслідків.

Саме тому економічні інтереси є важливою еконо
мічною категорію при вивченні системи державного
управління протидії економічній злочинності. Адже еко
номічна злочинність щодо економічних інтересів має два
прояви:
— по перше, економічні злочини є засобом задо
волення економічний інтересів особи або групи осіб;
— по друге, економічна злочинність призводить
до порушення економічних інтересів особи або гру
пи осіб.
Загалом використовуючи інституційний підхід,
можна вказати на те, що економічні злочини порушу
ють економічні інтереси певних суспільних інститутів.
Держава є інститутом, що реалізує виконання інсти
туційної угоди з приводу реалізації економічний інте
ресів, що являє собою особливу форму взаємодії
інституцій. Держава встановлює правила та форми
взаємодій суспільних інститутів з приводу економіч
ний інтересів, які реалізуються через відповідні ме
ханізми державного управління. Від рівня економіч
ної злочинності залежить національна безпека дер
жави, адже здебільшого високий рівень економічної
злочинності призводить до порушення економічних
інтересів не лише суб'єктів економічної діяльності,
але й інтересів держави та національних інтересів
загалом.
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THE CURRENT STATE OF INVESTMENT IN THE ECONOMY OF THE ZAPORIZHZHIA REGION
IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING ITS SOCIOECONOMIC SECURITY

Соціальноекономічна безпека регіону — це поєднання економічних і соціальних умов, що
забезпечує виконання соціальних гарантій й зобов'язань держави та комфортність проживан
ня в регіоні на підставі всілякого підтримування регіональною владою в межах наявної компе
тенції активної економічної діяльності суб'єктів господарювання регіону у виробництві ними
економічних благ, яка не наносить шкоди довкіллю регіону.
Оптимальний рівень соціальноекономічної безпеки регіону забезпечується, у тому числі
достатніми інвестиціями. Більшість регіонів України мають низьку інвестиційну привабливість
та низку проблем із цим пов'язаних. Для їх вирішення та активізації інвестиційної діяльності
важливим є аналіз та контроль поточного стану інвестицій.
Метою статті є аналіз сучасного стану інвестування як засобу забезпечення соціальноеко
номічної безпеки Запорізького регіону.
Досліджено інструменти залучення інвестицій в регіон, які включають: створення Інвестиц
ійного вебпорталу, розробку Інвестиційного паспорта регіону та інвестиційних паспортів об
'єднаних територіальних громад, використання елементів державноприватного партнерства.
Проаналізовано обсяги надходжень внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку Запор
ізької області.
З'ясовано, що в рейтингу інвестиційної ефективності областей України Запорізька область
займає 13 місце із 22 регіонів країни (середній рівень). За результатами розрахунку одного із
показників рівня економічної безпеки (відношення приросту прямих іноземних інвестицій до
валового регіонального продукту) встановлено, що за період 2015—2018 рр. значення цього
показника були критичними.
Середній рівень інвестиційної привабливості та невисока динаміка обсягів інвестування ви
магають удосконалення інвестиційної діяльності в регіоні, зокрема, в напрямі пошуку нових
інструментів залучення інвестицій, одним з яких є державноприватне партнерство.
Запропоновано застосування механізму державноприватного партнерства при реалізації
інвестиційних проєктів у регіоні.
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Socioeconomic security of the region is a combination of economic and social conditions that
ensures the implementation of social guarantees and obligations of the state and the comfort of
living in the region on the basis of full support of regional authorities within the existing competence
of active economic activity of economic entities in the region benefits that do not harm the environment
of the region.
The optimal level of socioeconomic security of the region is ensured, including by sufficient
investments. Most regions of Ukraine have low investment attractiveness and a number of related
problems. To solve them and intensify investment activities, it is important to analyze and control the
current state of investment.
The purpose of the article is to analyze the current state of investment as a means of ensuring
socioeconomic security of the Zaporozhzhia region.
The information base of the research consists of secrecy regulations of Ukraine and documents of
regional authorities, data of the State Statistics Service of Ukraine and the Main Department of
Statistics in Zaporizhzhia region, research of domestic scientists.
The tools of investment attraction in the region are studied, which include: creation of
the Investment web portal, development of the Investment passport of the region and
investment passports of the united territorial communities, use of elements of publicprivate
partnership.
The volumes of inflows of domestic and foreign investments into the economy of Zaporizhzhia region
are analyzed.
It was found that in the rating of investment efficiency of the regions of Ukraine Zaporizhzhia region
ranks 13th out of 22 regions of the country (average level). According to the results of calculation of
one of the indicators of the level of economic security (the ratio of growth of foreign direct investment
to gross regional product) it was found that for the period 2015—2018 the values of this indicator
were critical.
The average level of investment attractiveness and low dynamics of investment volume require
improvement of investment activity in the region, in particular, in the direction of finding new tools to
attract investment.
The application of the mechanism of publicprivate partnership in the implementation of investment
projects in the region is proposed.

Ключові слова: інвестування, прямі іноземні інвестиції, соціальноекономічна безпека, валовий регіо
нальний продукт.
Key words: investment, foreign direct investment, socioeconomic security, gross regional product.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

У сучасних умовах глобалізації все більшого зна
чення набувають проблеми розвитку регіонів. Світова
практика свідчить, що стійкість та життєздатність дер
жави у значній мірі залежить від рівня соціально еко
номічної безпеки її адміністративно територіальних
одиниць, що забезпечується достатнім обсягом інвес
тування їх розвитку. Створення сприятливого інвести
ційного клімату в регіоні, активізація інвестиційної діяль
ності прискорює регіональний розвиток, забезпечує
якісне економічне зростання. Для кожного регіону Ук
раїни характерні свої особливості та тенденції соціаль
но економічного розвитку та рівень забезпечення його
соціально економічної безпеки. У зв'язку з цим важли
вого значення набуває моніторинг сучасного стану інве
стування з метою виявлення основних проблем, пов'я
заних з надходженням інвестицій, та пошуку напрямів
їх вирішення в контексті зміцнення соціально еконо
мічної безпеки регіону.

В економічній науці дослідженням сучасних тен
денцій та проблем забезпечення соціально економічної
безпеки регіонів присвячені наукові праці вітчизняних
та зарубіжних дослідників. Так, питання трактування
сутності соціально економічної безпеки регіону, оцін
ки її рівня та факторів впливу розглядаються в роботах
таких вчених: Є. Бойко та Л. Гришина [4], О. Любченко
[3]. Дослідженням інвестування економіки регіонів та
його впливом на соціально економічну безпеку займа
ються М. Мороз [7], А. Нечипоренко [17], Д. Сереб
рянська [14], І. Ковальова, В. Чернишев та Д. Окара [11].

ЦІЛІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є аналіз сучасного стану інвестування
як засобу забезпечення соціально економічної безпе
ки Запорізького регіону. Об'єкт дослідження — процес
управління регіональною інвестиційною діяльністю в
умовах забезпечення соціально економічної безпеки.
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Предмет дослідження — теоретичні та прикладні аспек
ти, методи й механізми інвестування розвитку регіону
як засобу забезпечення його соціально економічної
безпеки.
Інформаційну базу дослідження становлять норма
тивно правові акти України та документи регіональних
органів влади, дані Державної служби статистики Ук
раїни та Головного управління статистики у Запорізькій
області, дослідження вітчизняних науковців.
Досліджування проводилось із застосуванням
структурно логічного аналізу (при систематизації мето
дичних підходів до оцінювання соціально економічної
безпеки регіону), статистичного аналізу (при оцінюванні
стану інвестиційного забезпечення розвитку Запорізь
кого регіону та рівня його соціально економічної без
пеки) та логічного методу (при формуванні висновків
щодо зміцнення соціально економічної безпеки та удос
коналення інвестиційної діяльності).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціально економічна безпека регіону — це по
єднання економічних і соціальних умов, що забезпечує
виконання соціальних гарантій й зобов'язань держави
та комфортність проживання в регіоні на підставі всіля
кого підтримування регіональною владою в межах на
явної компетенції активної економічної діяльності
суб'єктів господарювання регіону у виробництві ними
економічних благ, яка не наносить шкоди довкіллю ре
гіону [1, с. 21].
Рівень забезпечення соціально економічної безпе
ки країни є індикатором рівня її соціально економічно
го розвитку: показники соціально економічна безпеки
задають орієнтири для економічного та соціального
розвитку держави та її регіонів. Соціально економічна
безпека відбиває рівень захищеності суб'єктів соціаль
но економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з
держави і закінчуючи кожним його громадянином [2].
У формуванні соціально економічної безпеки ре
гіону беруть участь різноманітні фактори, зокрема: гео
графічне положення регіону, природно ресурсний по
тенціал, інвестиційна привабливість регіону, демогра
фічний потенціал, стан навколишнього середовища,
рекреаційний потенціал, галузі господарської спеціалі
зації; транзитність території; соціально економічні зв'яз
ки між регіонами. Будь який своєчасно неврегульова
ний фактор, який створює негативний вплив на соціаль
но економічні процеси, може створити загрозу соціаль
но економічній безпеці регіону. Серед основних загроз
науковці, зокрема, виділяють руйнування інвестиційно
інноваційного комплексу [3, с. 237], зниження інвести
ційної активності та погіршення інвестиційного клімату
[4].
Одним із засобів забезпечення соціально еконо
мічної безпеки регіону є інвестиційна діяльність, тоб
то сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб
і держави щодо реалізації інвестицій [5]. Здійснення
інвестицій, як процесу "вкладення капіталу, якому вла
стиве наявність ризику, і завжди переслідує мету от
римання прибутку чи іншого позитивного ефекту" [6,
с. 223] є джерелом розвитку як держави, так і окре
мих регіонів.
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Роль інвестування полягає в тому, що воно, перш за
все, забезпечує зростання економіки регіону. Експерти
Світового банку зазначають, що при підвищенні приват
них інвестицій в країнах, що розвиваються, на 1% до
ВВП, за інших рівних умов, середньорічний темп зрос
тання економіки збільшується на 0,71% [7, с. 23]. Реа
лізація довгострокових інвестиційних проектів визначає
місце регіону в економіці країни, забезпечує прогресивні
зміни в структурі економіки, її технічне переозброєння,
впровадження інновацій, створення нових робочих
місць, підвищення якості і рівня життя населення та, як
наслідок, підвищення рівня соціально економічної без
пеки.
Значення інвестування для забезпечення соціально
економічної безпеки регіону обумовлене соціально еко
номічним ефектом від вкладених інвестицій для різних
об'єктів безпеки: для підприємницьких структур — це
можливість отримувати стабільний прибуток; для насе
лення — можливість отримати роботу, поліпшити умо
ви проживання, в цілому підвищити рівень життя. Зага
лом інвестування розвитку регіону — це невід'ємна
складова, що відіграє важливу роль в процесі забезпе
чення його соціально економічної безпеки.
Запорізька область є одним із найбільш техноло
гічно розвинених регіонів України із значним науко
во технічним та виробничим потенціалом. У загаль
нодержавному поділі праці промисловість регіону ви
діляється такою спеціалізацією: електроенергетика,
чорна та кольорова металургія, машинобудування,
харчова промисловість. Цілі розвитку Запорізького
регіону визначені Стратегією регіонального розвит
ку області на період до 2027 року, затвердженою
рішенням обласної ради від 12.12.2019 р. № 134. Цим
документом передбачено досягнення чотирьох страте
гічних цілей:
1) розвиток людського капіталу та підвищення
якості життя населення;
2) конкурентоспроможна економіка регіону (яка
розвивається на засадах смарт спеціалізації) у націо
нальному та глобальному просторі;
3) гармонійний просторовий розвиток;
4) екологічна безпека та збереження природних
ресурсів [8].
Успішний розвиток області та досягнення зазначе
них цілей забезпечується достатнім обсягом валового
регіонального продукту (ВРП), створення якого зумов
лене природними та трудовими ресурсами, вдалим гео
графічним розташуванням регіону, надходженням
внутрішніх та іноземних інвестицій. У 2018 р. в області
було створено валового регіонального продукту на суму
147076 млн грн, що складає 4,1% від ВВП України. У
порівнянні із 2015 роком, ВРП області збільшився на
65,1%. У розрахунку на 1 особу населення області у
2018 р. створено 85784 грн ВРП, тоді як аналогічний
показник по Україні складає 84235 грн, що менше на
1,8%. За цим показником область займає п'яте місце
серед регіонів країни після Полтавської, Дніпропет
ровської, Київської та Харківської областей [9].
Розвиток Запорізької області забезпечується як
внутрішніми, так і зовнішніми інвестиціями. Динаміка
капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні
активи регіону наведена на рисунку 1.
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Таблиця 1. Рейтинг інвестиційної ефективності областей України у 3$му кварталі 2019 р.
Рівень рейтингу
ineА
максимальний
(більше 200 балів)
ineВ
високий (від 181 до
200 балів)
ineС
вищий від
середнього (від 161
до 180 балів)

Область
Київська
Дніпропетровська
Миколаївська
Полтавська
Львівська
Вінницька
Волинська
Чернігівська
Черкаська
Харківська
Закарпатська
Одеська
Запорізька

ineD
середній (від 141 до
160 балів)
Житомирська
ineE
нижче від середнього Рівненська
(від 121 до 140 балів) Івано-Франківська
Херсонська
Чернівецька
Тернопільська
Кіровоградська
Сумська
ineF
низький (від 101 до
Хмельницька
120 балів)

Кількість
набраних
балів
236
234
207
199
194
183
179
178
174
163
161
150
143

Місце
області в
рейтингу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

139
137
134
134
132
127
124
109
105

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Джерело: складено авторами за [15].

Таблиця 2. ВРП Запорізької області на 1 особу
створено небюджетну установу "Агенція регіо
населення у порівнянні із середнім значенням
нального розвитку Запорізької області" [13].
по країні за період 2015—2018 рр.
Універсальним інструментом забезпечення
потенційного інвестора всією необхідною інфор
Вище (+)
Середнє
Стан
мацією про регіон є Інвестиційний паспорт За
Значення
чи нижче
значення
соціальнопорізької області, розроблений обласною дер
показника по
(-) від
Відхилення
Роки
показника
економічної
Запорізькій
середнього
у %%
жавною адміністрацією у 2016 р. Також протя
по країні,
безпеки
області, грн
значення,
гом 2017—2018 рр. було розроблено 40 інвес
грн
грн
тиційних паспортів об'єднаних територіальних 2015 50609
46413
+4196
+9,0
Оптимальний
громад Запорізької області [там само].
2016 59729
55899
+3830
+6,9
Оптимальний
70233
+5073
+7,2
Оптимальний
Одним із основних інструментів активізації 2017 75306
84235
+1549
+1,8
Оптимальний
інвестиційної діяльності в регіоні є державно 2018 85784
приватне партнерство, в рамках якого в області
Джерело: складено авторами за [9].
реалізуються 9 проектів на територіях Василівсь
кого, Вільнянського, Токмацького, Мелітопольського, ливістю регіонів розуміють "інтегральну характеристи
Новомиколаївського та Приморського районів області. ку окремих регіонів країни з позиції інвестиційного
На Інвестиційному порталі області розміщені інтерак клімату, рівня розвитку інвестиційної інфраструктури,
тивні карти вільних земельних ділянок для інвестицій можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших
ної діяльності. На допомогу інвестору також було ство факторів, які істотно впливають на формування дохід
рено інтерактивну карту області у сфері відновлюваної ності інвестицій та інвестиційних ризиків" [14].
енергетики, яка включає 48 об'єктіві під будівництво со
За даними рейтингу інвестиційної ефективності об
нячних та вітрових електростанцій.
ластей України [15] Запорізька область посідає 13 те
Інвестиційна активність в області, як і на будь якій місце (табл. 1).
території, залежить від її інвестиційної привабливості
Одним із показників рівня економічної безпеки
та ефективності інвестування. Під інвестиційною приваб (згідно Методичних рекомендацій щодо розрахунку
Таблиця 3. Відношення чистого приросту ПІІ до ВРП у Запорізькій області за період
2015—2018 рр.
Роки
2015
2016
2017
2018

Приріст
ПІІ в
області,
млн грн
-160,7
+180,7
+47,0
-9,7

ВРП,
млн грн

Відношення
приросту
ПІІ до ВРП,%

89061
104323
130377
147076

-0,18
+0,17
+0,04
-0,01

Оцінювання
значення
показника
Критичне
Критичне
Критичне
Критичне

Джерело: складено авторами за [9].
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Таблиця 4. Відношення обсягу інвестицій
в основний капітал у % до ВРП у Запорізькій
області за період 2015—2018 рр.
Обсяг
ВРП,
Роки інвестицій,
млн грн
млн грн
2015
2016
2017
2018

7794
11039
15879
15732

89061
104323
130377
147076

Відношення
обсягу
інвестицій
в основний
капітал до
ВРП, %
8,75
10,58
12,18
10,7

Оцінювання
значення
показника
< гранично
допустимої
величини

Джерело: складено авторами за [9].

рівня економічної безпеки України [16]) є ВРП на 1 осо
бу населення у порівнянні із середнім по країні значен
ням. Розрахунки ВРП Запорізького регіону на 1 особу
населення у порівнянні із середнім по країні значенням
наведені у таблиці 2. Оптимальне значення цього показ
ника — перевищення середнього значення по країні, за
довільне — відповідність середньому значенню по
країні, критичне — нижче середнього значення по
країні.
Розрахунки показують, що в кожному році значен
ня показника по області перевищує середнє значення
по Україні, внаслідок чого стан соціально економічної
безпеки за показником "ВРП на 1 особу населення" слід
вважати оптимальним. Проте аналіз виявив негативну
тенденцію, яка полягає у зменшенні розриву між показ
никами.
Ще одним важливим показником рівня економі
чної безпеки (згідно з Методичними рекомендація
ми щодо розрахунку рівня економічної безпеки Ук
раїни [16]) є відношення чистого приросту прямих
іноземних інвестицій до валового продукту. Опти
мальне значення цього показника — 7%, задовіль
не — 6%, а критичне — 4%. У таблиці 3 розрахова
но значення цього показника для Запорізького ре
гіону [9].
Аналіз свідчить, що значення цього показника є
критичними за весь період аналізу. Приріст прямих іно
земних інвестицій в економіку області є мізерним, що
не дозволить у перспективі збільшувати обсяги валово
го регіонального продукту.
Наступним показником рівня економічної безпеки
(згідно з Методичними рекомендаціями щодо розрахун
ку рівня економічної безпеки України [16]) є відношен
ня обсягу інвестицій в основний капітал у % до ВРП.
Гранично допустима величина цього показника складає
25 %. У таблиці 4 розраховано значення цього показ
ника для Запорізького регіону [9].
Відношення обсягу інвестицій в основний капітал до
ВРП за період 2015—2018 рр. є меншим за гранично
допустиму величину, що свідчить про значне зниження
економічної активності в Запорізькому регіоні.
Серед основних загроз активізації інвестиційної
діяльності в регіонах країни експерти та науковці виді
ляють такі: системну економічну кризу, послаблення
інвестиційної привабливості регіонів, низький рівень
інноваційності економіки, слабку адаптованість регіо
нальних інвестиційних програм до змін у зовнішньому
середовищі [17, с. 218].

До зазначених проблем слід додати не менш
важливу — недостатність джерел фінансування
інвестицій. Одним із основних інструментів вирі
шення цієї проблеми є державно приватне партнер
ство (ДПП). Світовий досвід застосування цього
способу фінансування інвестицій показує, що ДПП
є ефективним методом залучення приватного капі
талу у стратегічні сфери економіки. Таке об'єднан
ня державної влади та приватного сектору дозво
ляє вирішувати проблеми нестачі інвестицій, знизи
ти навантаження на Державний та регіональні бюд
жети. Зокрема реалізація проєктів державно при
ватного партнерства сприяє покращенню показ
ників соціально економічного розвитку як регіону,
так і країни загалом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Проведений аналіз стану інвестування в Запорізь
кому регіоні показав, що область має середній рівень
інвестиційної ефективності, темпи зростання обсягів
інвестування є невисокими, що вимагає активного по
шуку напрямів вдосконалення регіональної інвестицій
ної політики. У напрямі подальших досліджень — об
грунтування застосування механізму державно приват
ного партнерства при реалізації інвестиційних проєктів,
що, на нашу думку, сприятиме залученню інвестицій та
дасть можливість підвищити рівень соціально еконо
мічної безпеки регіону.
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У статті досліджено сутність та значення державного регулювання ринку приватної медици
ни. Висвітлено особливості системи охорони здоров'я як вкрай важливого сектора соціально
економічного життя із точки зору забезпечення соціальноекономічної та політичної стабіль
ності держави. Охарактеризовано ряд зарубіжних країн, серед яких Німеччина, Японія, США,
Ізраїль, Португалія, та модель їх державного регулювання ринку приватної медицини. Охарак
теризовано приватні медичні заклади та пропоновані ними послуг. Констатовано, що переваж
на більшість закладів приватної медицини за кордоном має вкрай сприятливі умови для роз
витку. Проведено характеристику приватних медичних закладів передових зарубіжних країн.
Доведено, що вартість лікування у закордонних приватних медичних закладах значною мірою
залежить від якості пропонованих послуг та статусності закладу. Проаналізовано ключові за
сади європейської політики отримання позитивних результатів у політиці державного управ
ління приватними медичними закладам. Окреслено, що за державної підтримки розвитку рин
ку приватної медицини та мінімізації перешкод розвитку галузі, створення сприятливих умов
для фінансування системи охорони здоров'я загалом є вкрай вірогідним. Доведено, що оскіль
ки приватна система охорони здоров'я бере участь у реалізації не тільки приватних, а й публіч
них інтересів, то виникає необхідність державного контролю реалізації цих інтересів. Прове
дено огляд основних цілей державного регулювання ринку приватної медицини України. Вияв
лено, що зміни в стратегії державного управління приватними медичними закладами з ураху
ванням зарубіжного досвіду є необхідною передумовою розвитку кардинально нового потен
ційно здорового суспільства.
The article examines the essence and significance of state regulation of the private medicine
market. The peculiarities of the health care system as an extremely important sector of socio
economic life from the point of view of ensuring the socioeconomic and political stability of the state
are highlighted. A number of foreign countries are described, including Germany, Japan, the USA,
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Israel, Portugal, and the model of their state regulation of the private medicine market. Private medical
institutions and the services they offer are described. It was stated that the vast majority of private
medical institutions abroad have extremely favorable conditions for development. The characteristic
of private medical establishments of the advanced foreign countries is carried out.. It is proved that
the cost of treatment in foreign private medical institutions largely depends on the quality of services
offered and the status of the institution. It has been proven that the formation of health care systems
in foreign countries has been influenced by a number of historical, economic, social and political
factors. However, they can be divided into the following main groups: state; social insurance and
private. The key principles of the European policy of obtaining positive results in the policy of public
administration of private medical institutions are analyzed. It is emphasized that with the state support
of the development of the market of private medicine and minimization of obstacles to the
development of the industry, the creation of favorable conditions for financing the health care system
as a whole is extremely likely. It is proved that since the private health care system participates in the
realization of not only private but also public interests, there is a need for state control over the
realization of these interests. A review of the main objectives of state regulation private medicine
market in Ukraine. It was found that changes in the strategy of public administration of private medical
institutions, taking into account foreign experience, are a necessary prerequisite for the development
of a radically new potentially healthy society.
Ключові слова: приватна медицина, медичні заклади, медичні послуги, приватні медичні заклади, сис
тема охорони здоров'я, зарубіжний досвід, державне регулювання медичними закладами.
Key words: private medicine, medical institutions, medical services, private medical institutions, health care
system, foreign experience, state regulation by medical institutions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

приватних медичних закладів України з урахуванням
зарубіжного досвіду.
Для вирішення поставлених завдань було викорис
тано такі методи: аналіз, синтез, узагальнення, індук
Здоров'я населення є найвищою цінністю держави, ція, дедукція, системний підхід.
а право на охорону здоров'я гарантує Конституція Ук
раїни (ст. 49). За роки незалежності українська систе ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ма охорони здоров'я не набула статусу взірцевої та в ДОСЛІДЖЕННЯ
Жодна розвинена країна світу не може забезпечи
силу постійних реформацій та трансформацій не змог
ла вибудувати модель дієвих ринкових механізмів її ти всіх потреб у медичних послугах, ліках та інших тех
розвитку. З огляду на це, вивчення зарубіжного досві нологіях виключно державними коштами без залучен
ду державного регулювання ринку приватних медичних ня програм приватного страхування та так званих
послуг є актуальною науковою тематикою та вимагає співплатежів. Обсяг програм державних гарантій надан
подальших наукових досліджень.
ня медичної допомоги не однаковий у різних країнах.
Нечіткими, а подекуди й взагалі не зазначеними в нор
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
мативних документах залишаються питання гарантій
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
надання конкретних видів медичної допомоги, мож
Вагомий внесок у дослідження державного регулю ливість забезпечення ліками та медичними препарата
вання системи охорони здоров'я як складової людсь ми тощо.
кого капіталу було зроблено такими вченими: О. Грішно
Однак у переважній більшості розвинутих країн
вою, В. Геєць, В. Євсєєвим, І. Курило, Н. Левчук, Е. Лі Європейського Союзу та світу на практиці забезпечуєть
бановою, І. Лук'яненко, О. Макаровою, І. Манцуровим, ся рівний доступ усіх громадян до необхідного забез
C. Пирожковим, Н. Рингач, А. Сердюк, В. Стешенко, печення охорони здоров'я, пропонуються пільги для
В. Таралло, В. Онікієнко, О. Осауленко, М. Скрипничен соціально незахищених груп населення, є ефективна
ко, А. Філіпенко і іншими.
система впливу держави на функціонування приватних
медичних закладів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Формування систем охорони здоров'я зарубіжних
З метою досягнення поставленої мети було визна країн відбувалося від впливом ряду історичних, еконо
чено такі наукові завдання: розкрити сутність та значен мічних, соціальних та політичних факторів. Однак умов
ня державного регулювання ринку приватних медичних но їх можна поділити на такі основні групи:
закладів; проаналізувати особливості зарубіжного дос
1) державні;
віду державного регулювання приватних медичних зак
2) соціально страхові;
ладів; дати рекомендації щодо можливостей розвитку
3) приватні.
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Таблиця 1. Орієнтовна вартість послуг
обстеження в клініках Німеччини в євро (EUR)
Університетська клініка Шаріте Берлін
Helios Hospital Berlin-Buch
Університетська клініка
Мюнхенського університету ім.
Людвіга-Максиміліана
Університетська клініка ім. Гете
Франкфурті-на-Майні
Університетська клініка Дюссельдорф

від 5 800
від 4 500
від 4 900
від 4 700
від 4 800

Джерело: авторські розрахунки на основі прейскурантів цін
популярних клінік Німеччини.

Тобто, з одного боку, виникає необхідність у регу
люванні обсягів участі медичних організацій різної фор
ми власності в наданні медичної допомоги населенню,
а з іншого — набувають особливої актуальності роз
робка і впровадження в систему охорони здоров'я мо
делей державно приватного партнерства.
Розглянемо зарубіжний досвід щодо державного
регулювання ринку приватних медичних закладів більш
детально у розрізі окремих країн Європейського Союзу
та США.
Німеччина. Німеччина є однією з провідних країн
щодо надання якісної медицини. Німецькі заклади охо
рони здоров'я по праву вважаються лідерами і голов
ними новаторами європейської медицини. Завдяки фун
даментальним медичним дослідженням і науковим
відкриттям, а також значним фінансовим вливанням в
систему охорони здоров'я, країна вважається визнаним
рекреаційним центром. Саме до Німеччини пацієнти з
усього світу (в тому числі і в найскладніших випадках)
їдуть за надточною діагностикою та ефективним ліку
ванням. Медична страховка в Німеччині може оплатити
пересадку серця, заміну суглоба та інші не менш складні
операції.
У німецькій системі охорони здоров'я достатньо
високим є відсоток приватних медичних практик (близь
ко 45%). Будь який лікар, який має відповідну кваліфі
кацію, може відкрити в Німеччині свій кабінет і на платній
основі надавати спектр медичних послуг. Дуже високою
є й відповідно конкуренція, тому кожна клініка нама
гається тримати максимально високу планку. Загально
визнаними німецькими "столицями медицини" є Дюс
сельдорф, Берлін і Мюнхен.
Вартість лікування в клініках Німеччини може ва
ріюватися в залежності від обраної медичної установи.
На остаточний кошторис в переважній більшості впли
ває діагноз, з яким звернувся пацієнт, наявність усклад
нень, супутніх захворювань і загального фізичного ста
ну. На формуванні вартості впливає й кваліфікація ліка
ря, який проводить консультування та лікування.
Орієнтовна вартість послуг обстеження в німецьких
клініках в євро (EUR) наведена в таблиці 1.
Великобританія. У Великобританії 95% медичних
установ належить державі, а на охорону здоров'я виді
ляється близько 10% коштів державного бюджету. Такі
вливання позитивно позначаються й на якості медичних
послуг. Послуги лікарів доступні всім, у кого є вид на
проживання (Indefinite Leave to Remain, ILR) або грома
дянством Великобританії. Вартість надання медичних
послуг залишається стабільною, так як держава конт
ролює ціни. Бюджетні обмеження знижують ймовірність

того, що лікарі, зловживаючи своїм положенням, при
значать непотрібні ліки.
Послуги приватних лікарів Великобританії оплачу
ються або за рахунок страхових компаній, або за влас
ний рахунок пацієнтів. Велика кількість лікарів крім при
ватного платного прийому в своїх клініках, у певні дні
тижня можуть вести прийоми і в безкоштовних лікар
нях. Тому, потрапивши до них як на платній, так і на бе
зоплатній основі можна сподіватися на цілком профе
сійний і кваліфікований підхід. Як у державному секторі,
так і в приватному секторі Великобританії є загальні
лікарі (General Practitioner) і профільні лікарі фахівці.
Наприклад, у Лондоні є ціла вулиця під назвою
Harley street, де на перших поверхах будинків розташо
вані приватні медичні кабінети і клініки. Найпрестижніші
приватні лікарі працюють у цьому районі.
Приватні лікарі (General Practitioner) більше схожі на
сімейного лікаря, який може прийти за викликом. Якщо
прийти в аналогічну приватну клініку на прийом, рахунок
за послуги вийде значно дешевше. Рекомендації приват
ного лікаря, на відміну від державного, можуть бути більш
тривалими за часом та кількістю уваги і характеризують
ся можливістю заощадити час і отримати направлення до
фахівця по першій вашій необхідності.
Якщо у пацієнта є страховка, перед відвідуванням
приватного лікаря фахівця все одно потрібно за напря
мом звернутися спочатку до безкоштовного або плат
ного GP (General Practitioner). Потім зателефонувати до
страхової компанії, дізнатися список акредитованих у
них лікарів і узгодити майбутню оплату. Іноді, якщо
лікар дуже "дорогий" (а значить, відповідно, затребу
ваний і висококваліфікований), страхова може оплати
ти не весь рахунок, а лише його частину. Однак, у разі
необхідної операції в приватній клініці, страхова ком
панія Великобританії, як правило, покриває всі витра
ти, а це кілька тисяч фунтів стерлінгів [8].
Швейцарія. Про якість медицини в Швейцарії
свідчить середня тривалість життя швейцарців. Чолові
ки в середньому живуть тут до 80 років, а жінки — до
85 років. Секрет — у передових методах медицини і
екологічна чистота. Вартість медичних послуг у Швей
царії частково покриває держава, а частково оплачують
самі мешканці країни — за рахунок страховок, які по
винні бути у кожного власника виду на проживання або
громадянина Швейцарії.
Особливістю медицини Швейцарії є те, що вона
практично повністю є приватною. Крім того, практично
все лікування проводиться в приватних кабінетах та не
великих клініках, а не великих лікарнях. Так, у Женеві,
місті з населенням майже 200 тисяч осіб, є всього два
медичних заклади: один із них державний, інший — при
ватний. Причому на базі державного проходять навчан
ня випускники медичних університетів.
За даними офіційних джерел бюджет охорони здо
ров'я Швейцарії на 66,7% складається з державних
коштів і на 33,3% з приватних (оплата за поліси та ме
дичні послуги). Приватні медичні заклади Швейцарії
також можуть отримувати державні субсидії для того,
щоб гарантувати місцевим жителям надання швидкої
невідкладної допомоги.
Іспанія. В Іспанії іноземні громадяни, які мають
дозвіл на проживання, мають право й на безкоштовне
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медичне обслуговування, бо медицина тут на 85% —
державна. При цьому країна регулярно входить у топ 5
європейських країн за рівнем медицини та кваліфікації
лікарів. Власники виду на проживання в Іспанії отриму
ють індивідуальну медичну картку (Tarjeta Sanitaria
Individual — TSI), що дозволяє їм звертатися до дер
жавних установ. Пацієнти ж оплачують 40—50% вар
тості ліків, прописаних для прийому після виписки з
лікарні. Пенсіонери старше 65 років оплачують лише
10% вартості медикаментів.
Приватна медицина Іспанії вирізняється дорою вар
тісністю, тому близько 90% пацієнтів приватних клінік —
це люди, які оформили приватну медичну страховку. У
такому випадку за кожне мінімальне медичне звернен
ня вони платять мінімальну суму, а решту оплачує стра
хова компанія, представники якої пильно стежать за
обгрунтованістю призначення і виконання будь яких
обстежень, лікування, операцій тощо.
Звичайна ж консультація в приватній іспанській
клініці коштуватиме від 50 євро і вище, аналізи — від
15 до 200 євро, біопсія близько 200 євро, комп'ютерна
томографія — до 500 євро, складні операції обійдуться в
середньому від 1000 до 25000 євро. Вартість одного дня
перебування в стаціонарі може перевищувати 300 євро.
Австрія. В Австрії є кілька варіантів медичного стра
хування:
— обов'язкове соціальне;
— добровільне соціальне;
— добровільне приватне.
Усі працюючі в Австрії громадяни, а також пенсіо
нери виплачують страхові премії у вигляді відсотків з
зарплати. Діти застраховані разом з батьками. Можна
добровільно укласти страховий договір з приватною
страховою компанією. Цей документ дозволить вибра
ти клініку і лікаря. Непрацюючі громадяни можуть офор
мити добровільну соціальну або приватну страховку.
Проте, який би варіант не вибрали австрійці, в будь яко
му випадку їм гарантовано якісне лікування за передо
вими технологіями Австрії.
Австрійська гінекологія і акушерство вважаються
одними з найкращих у світі. Серед передових приват
них медичних клінік Австрії у цій сфері є клініка
Rudolfinerhaus, приватна клініка Dоbling та віденська
приватна клініка (Wiener Privatklinik).
Клініка "Рудольфінерхаус" (Rudolfinerhaus) була
заснована в кінці XIX ст. Теодор Більрот, який був од
ним з найвидатніших лікарів Віденської Медичної Шко
ли. Сьогодні ця приватна клініка, яка перебуває у Відні,
вважається найсучаснішою і кращою клінікою Австрії.
Клініка "Рудольфінерхаус" має високу репутацію не
тільки серед австрійських клінік, але і у всьому світі. Тут
пацієнтів чекають висококласний догляд, уважне став
лення, а також лікування за допомогою передового ав
стрійського медичного обладнання та новітніх техніч
них розробок.
Приватна клініка "Деблінг" (Dоbling) надає широкий
перелік послуг, але визначальним і пріоритетним напря
мом у клініці є гінекологія, акушерство та педіатрія. В
амбулаторії клініки проводять комплексне обстеження
дітей різного віку, а в центрі репродуктивного здоров'я
лікують безпліддя, проводять екстракорпоральне за
пліднення тощо.
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Віденська приватна клініка (Wiener Privatklinik)
надає широкий спектр медичних послуг, досліджень та
лікування різних хвороб. Тут проводяться як профілак
тичні обстеження і терапевтичне лікування, так і се
рйозні операції.
За статистичними даними близько 30% населення
Австрії нині користуються приватними медичними стра
ховками. Це дає змогу їм самостійно вибрати лікаря і
передбачає виплату компенсацій у разі виникнення пев
них захворювань. Однак, протягом останніх років, час
тка австрійського приватного ринку у сфері медичного
страхування знижується, що підтверджує зростання
рівня розвитку державного медичного страхування і
системи охорони здоров'я країни загалом [7].
Португалія. Тут діє комбінація державної системи
охорони здоров'я в поєднанні зі страховою і приватною
медициною, яка була реформована у відповідності з
євростандартами. У більшості випадків на жителів краї
ни покладена 100% компенсація витрат на лікування,
однак в деяких сферах медицини (діагностика, стома
тологія, стаціонарне лікування тощо) держава оплачує
55—60% вартості послуг.
У Португалії існує Національна система охорони
здоров'я (Serviсo Nacional de Saude (SNS), але медичні
послуги можуть надаватися як в державних, так і в при
ватних закладах. Деякі лікарі без жодних проблем пра
цюють в обох секторах (приватному і державному).
Оскільки система медичного страхування в Порту
галії змішана, близько 20% населення країни активно
використовують систему добровільного приватного
медичного страхування, а деякі державні органи і орга
нізації, а також потужні роботодавці пропонують пра
цівникам власні програми страхування.
У Португалії також існує соціальний фонд —
"Seguransa Social", куди в обов'язковому порядку всі
громадяни країни працездатного віку до досягнення
пенсійного віку роблять відрахування у 11% із заробіт
ної плати. З цього фонду громадяни відповідно отри
мують пенсію, а також оплачують свою медичну стра
ховку.
Цікавим фактом є те, що медична страховка у Пор
тугалії поширюється на всіх членів сім`ї, включаючи
малолітніх дітей і непрацездатних людей похилого віку.
Нині Португалія витрачає близько 9,1% свого ВВП
на систему охорони здоров'я, завдяки чому займає 12 е
місце серед країн ЄС. Близько 70% становлять державні
витрати, 30% — приватні [6].
Греція. У цій країні система охорони здоров'я по
єднує державні та приватні принципи. Основною про
блемою системи охорони здоров'я у Греції є не
відповідність заявлених цілей конкретним заходами їх
реалізації та імплементації. Певні реформи у галузі охо
рони здоров'я було реалізовано частково, а деякі й уза
галі скасовано ще на стадії розробки й впровадження.
Більшість державних клінік (близько 80%) зосеред
жено в Афінах і Салоніках. Причому за якістю послуг
вони не поступаються німецьким, а за вартістю — знач
но нижче. У Греції працюють державні страхові компанії,
вони повністю покривають перебування в стаціонарі, а
також амбулаторне лікування.
Основну роль в управлінні системою охорони здо
ров'я Греції відіграє Міністерство охорони здоров'я і
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соціального страхування, на яке покладено відпові
дальність за реалізацію фундаментальних цілей та клю
чових засад Національної системи охорони здоров'я.
Функціями Міністерства є регулювання, планування та
управління Національною системою охорони здоров'я,
а також регулювання приватного сектора медичних зак
ладів. Забезпечення права на здоров'я гарантоване
Конституцією Греції і є соціальним правом. Реалізацією
права на медичне страхування у Греції можуть користу
ватися громадяни країни (переважно на послуги первин
ної медичної допомоги у сільських закладах, амбула
торної та екстреної допомоги) та особи з певним про
фесійним статусом (дані послуги можуть надаватися або
фінансуватися зі спеціальних страхових фондів).
Особливістю грецької системи охорони здоров'я є
те, що державним лікарям у Греції забороняється од
ночасно займатися ще й приватною практикою.
Первинну та вторинну медичну допомогу у Греції
можуть надавати різні державні та приватні медичні за
клади та організації, які поділяються на загальні та спе
ціальні. Мережа сільських медичних закладів, регіо
нальних поліклінік та амбулаторій, де працюють лікарі
широко профільної спеціалізації та загальної практики
в переважній більшості надають консультації на безоп
латній основі [1].
Канада. Цю країну по праву вважають країною з
високою якістю життя. Тож не дивно, що канадці жи
вуть у середньому до 82 років. Система охорони здо
ров'я Канади є достатньо високотехнологічною, якіс
ною, але не такою дороговартісною, ніж, наприклад,
медицина США, Німеччини чи Швейцарії. Загалом ме
дицина в Канаді є безкоштовною.
Система охорони здоров'я Канади базується на при
ватних клініках і лікарях, яким держава оплачує витра
ти на лікування пацієнтів, що мають державну страхов
ку Health Card.
У Канаді будь який лікар, який вирішив займатися
приватною практикою, може без проблем це реалізу
вати, однак при умові повного звільнення з роботи в
державному секторі.
Найбільшою приватною страховою компанією Кана
ди є Blue Cross. Вона в більшості випадків бере на себе
покриття витрат на послуги стоматолога, покупку ліків,
окулярів і лінз канадців, а також навіть фінансову підтрим
ку в разі тяжкої хвороби і тимчасової інвалідності [9].
Приватних медичних закладів у Канаді небагато і
серед канадців вони не надто користуються популяр
ністю. Державні медичні заклади на рівні з приватними
оснащені високоточним сучасним обладнанням та ква
ліфікованими спеціалістами, тому переважна більшість
мешканців Канади користуються державними заклада
ми охорони здоров'я. Єдиною суттєвою перевагою при
ватних медичних закладів перед державним в Канаді є
відсутність черг.
На фінансування системи охорони здоров'я в Канаді
кожен працюючий громадянин сплачує близько 10% у
вигляді податків від свого доходу, що є суттєвим фінан
совим тягарем. Однак за рахунок цих коштів система
охорони здоров'я загалом отримує високоефективне
медичне обладнання, гідну заробітну плату лікарів та
іншого медичного персоналу та дбайливе ставлення до
всіх без винятку пацієнтів.

США. Кардинально відрізняється модель США, яка
малоймовірно може бути адаптована для європейських
та інших країни з глибокими традиціями соціальної дер
жави.
У США при надзвичайно високих витратах відсутня
цілісна система охорони здоров'я, а значна частина на
селення не має гарантованої медичної допомоги. Вод
ночас споживачам (проте не всім) надається велика сво
бода вибору, доступ до самих передових технологій і
більш висока якість медичної допомоги.
Лікарі фахівці у США можуть вільно поєднувати
роботу в державних медичних закладах та індивідуаль
ну приватну практику.
У системі охорони здоров'я США переважає пе
реважно платна система медичних послуг, частка при
ватного сектора займає близько 54%. І як будь який
приватний бізнес зацікавлений у прибутку. Основни
ми постачальниками клієнтів виступають приватні
страхові компанії. Майже кожен працюючий в США
має медичну страховку, основну суму якої оплачує ро
ботодавець, а приблизно шосту частину оплачує сам
працівник [3].
Проте США займає провідні позиції в світі за рівнем
охорони здоров'я. Уряд інвестує в розвиток галузі ве
личезні кошти, ведуться постійні наукові дослідження,
створюється і впроваджується в діяльність медичних
закладів новітнє інноваційне обладнання, розробляють
ся висококласні лікарські препарати, підвищується
рівень обслуговування в лікарнях і поліклініках [3].
Японія. Медицина Японії заслуговує на особливу
увагу зарубіжних країн. Система охорони здоров'я
Японії вважається однією з найрозвиненіших та най
якісніших. За даними ВООЗ, система охорони здоров'я
Японії випереджає за рівнем таких лідерів медичної га
лузі, як Швейцарія, Німеччина, Ізраїль.
Основним критерієм оцінки якості роботи лікарів в
Японії є навіть не оснащення японських клінік, а відсо
ток успішно виконаних процедур та операцій в японсь
ких лікарнях.
Японські клініки — в основному приватні (80%),
однак через те, що всі тарифи на оплату їх послуг вста
новлюються державою, для пацієнтів немає істотної
різниці у виборі між приватною або державною японсь
кої клінікою [2].
Крім того, в Японії медичні центри і профільні клі
ніки в основному розташовані недалеко від курортних
містечок та курортів (осенів), що дає змогу поєднувати
лікування й відпочинок.
Японські лікарі, що працюють в державних японсь
ких клініках, — це службовці, які отримують зарплату.
Для японських лікарів, які практикують у приватних
клініках, розмір гонорару встановлює держава. Подібна
система оплати відображає як особливості японської
медицини, так і спроби зменшити зростання витрат на
охорону здоров'я країни.
Ізраїль. У рейтингу країн світу за рівнем охорони
здоров'я Ізраїль вже багато років входить до першої
п'ятірки. Цей рейтинг враховує параметри, пов'язані з
якістю надання медичної допомоги та її доступністю для
населення. У їх числі — очікувана тривалість життя,
вартість медичних послуг, витрати держави на розви
ток медицини тощо. Задоволеність громадян Ізраїлю
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кваліфікацією лікарів становить 83%, а якістю медич
Таблиця 2. Орієнтовна вартість процедур
в Ізраїлі, долар США
ного обладнання — 93% [5].
Особливістю діяльності медичних закладів Ізраїлю
Вид діагностики
Вартість
є те, що у державних медичних закладах країни мають
ПЕТ-КТ
1600,00
змогу працювати студенти медичних ЗВО, інтерни та ста
Комп’ютерна томографія
846,00
жери, в той час як у приватних медичних закладах Ізраї
МРТ
1247,00
УЗД
432,00
лю здебільшого працюють професори та фахівці зі
Колоноскопія, гастроскопія
1346,00
світовим ім'ям. Крім того, у приватних ізраїльських ме
Радіотерапія
192,00 за 1 сеанс
дичних закладах є можливість вільного вибору лікаря,
що буде лікувати, в той час як у державних така мож
Джерело: [5].
ливість виключена.
У провідних ізраїльських приватних клініках можна
8. Частная медицина в Англии. URL: http://
пройти діагностику та лікування абсолютно будь якого knowabroad.com/moj london/zhizn v londone/chast
захворювання. Орієнтовна вартість процедур за naya meditsina v anglii.html
найбільш популярними видами діагностики представле
9. Частная медицина в Канаде [Електронний ре
но в таблиці 2.
сурс]. — Режим доступу: https://www.torontov
ka.com/journal/12/1200/
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
10. Частная медицина США — это не бизнес, это
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
норма [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
/rosinvest.com/acolumn/blog/medecina_i_lechenie/
НАПРЯМІ
327.html
Як було зазначено, жодна розвинена країна світу сьо
годні не може забезпечити всіх необхідних засобів для
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ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PREREQUISITES FOR GREENING AGRICULTURAL
PRODUCTION

У контексті схваленої всесвітніми самітами Генеральної концепції екологоекономічно ста
лого розвитку, одну з ніш у процесі екологізації аграрного виробництва займає органічне
сільське господарство, під яким розуміється виробничоекономічна система, в якій культиву
ються аграрні екологізовані галузеві технології, що забезпечують в пріоритетному порядку
природний хід ведення аграрного виробництва, що виключає або мінімізує використання
хімічних добрив, пестицидів, регуляторів росту і хімічних кормових добавок.
Вирішенню актуальних проблем екологізації, безумовно, буде сприяти, з одного боку відпо
відальність господарюючих суб'єктів, чи фермерське господарство, кооператив, велика кор
порація, в тому числі сімейна, та інші форми, що динамічно забезпечують весь комплекс робіт
щодо переходу на екологічно виправдані методи виробництва. З іншого — розумна державна
та міждержавна політика щодо регулюванню і підтримці заходів, що вживаються господарюю
чими суб'єктами щодо якісної зміни парадигм розвитку і застосовуваних технології, що часто
супроводжується і серйозним господарським ризиком в умовах ринкової конкуренції, і необх
ідності подолання інерційності традиційно використовуваних інтенсивних аграрних технології,
і вироблення невідкладних непорушних критеріїв по підтримці життєздатності функціонуючої
господарської системи, що загалом має матеріалізуватися в зростанні частки виробництва еко
логічно чистої здорової їжі. В цьому плані примітний досвід країн Європейського Союзу, які
проводять єдину аграрну політику, які є на сьогодні лідерами у виробництві екологічно чистої
продукції при одночасно послідовно проведеної політиці жорсткого контролю питань, пов'яза
них з поширенням генетичномодифікованих організмів, культивування трансгенних культур,
виробництва і споживання ГМО.
The state of the economy of the agricultural sector, which developed in the first half of the 20th
century in many countries of the world, objectively required the transition to intensive management
methods with extensive use of chemical means and land reclamation. However, they were used
unilaterally, to obtain economic results, but to the detriment of the environment, which led to
anthropogenic destructive consequences: soil degradation, reduced fertility and, as a result, to a
deterioration in the quality of products and the state of the environment.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
In the context of the general concept of ecological and economic sustainable development
approved by world summits, one of the niches in the process of greening agricultural production is
occupied by organic agriculture, which is understood as a production and economic system in which
agricultural ecologized industry technologies are cultivated, providing priority for the natural course
of agricultural production, eliminating or minimizing the use of chemical fertilizers, pesticides, growth
regulators and chemical feed additives.
The solution of current problems of greening, of course, will contribute, on the one hand, to the
responsibility of economic entities, whether it is a farm, a cooperative, a large corporation, including
a family one, and other forms that dynamically provide the entire range of work on the transition to
environmentally justified production methods. On the other hand — reasonable state and Interstate
policies to regulate and support the measures taken by economic entities regarding the qualitative
change of development paradigms and Applied Technology, which is often accompanied by serious
economic risk in market competition, and the need to overcome the inertia of traditionally used
intensive agricultural technologies, and the development of urgent unshakable criteria for maintaining
the viability of a functioning economic system, which, ultimately, should materialize in an increase in
the share of production of environmentally friendly healthy food. In this regard, the experience of
the European Union countries that implement a single agricultural policy is noteworthy, which today
are leaders in the production of environmentally friendly products with a consistent policy of strict
control of issues related to the spread of genetically modified organisms, the cultivation of trans
gene crops, the production and consumption of GMOs.

Ключові слова: сталий розвиток, екологізація, аграрне виробництво, інституції, економічний механізм,
державна політика.
Key words: sustainable development, Greening, agricultural production, institutions, economic mechanism, state
policy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Витоки екологічних проблем і їх зв'язки з еконо
мічним розвитком мають глибоке коріння. Одним з пер
ших досліджень таких важливих та актуальних аспектів
використання природних ресурсів, як їх оцінка, віднов
лення, облік інтересів майбутніх поколінь, став Д. Рікар
до представник класичної школи політекономії. У своїй
праці "Початок політекономії і оподаткування" він за
значав: "ніхто не стане платити за використання землі,
якщо у наявності ще маса не привласненої землі, якою
може користуватись кожен, хто захоче її обробляти" [1].
На думку Д. Рікардо, згідно із законом попиту і пропо
зиції ніхто не буде платити ренту за таку землю, як і за
користування повітрям, водою або іншим даром приро
ди. Д. Рікардо як представник свого часу вважає сили
природи первинними, неруйнівними і невичерпними.
Проте він мислить більш далекоглядно, ніж його сучас
ники, оскільки розглядає питання про відшкодування
землевласнику коштів за вирубану ділянку лісу, вина
городу або компенсацію для відновлення даного лісу
або для іншої корисної діяльності.
На шляху сталого розвитку стоять величезні про
блеми. Мільярди людей продовжують животіти в злид
нях і позбавлені можливості вести гідне життя. Поси
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люється нерівність всередині країн і між ними існують
величезні диспропорції в розподілі можливостей, ба
гатства і влади. Однією з ключових проблем зали
шається гендерна нерівність. Серйозну стурбованість
викликає безробіття, особливо серед молоді. Гло
бальні загрози здоров'ю людей, більш часті та інтен
сивні стихійні лиха, що загострюються конфлікти, вой
овничий екстремізм, тероризм і пов'язані з цим гуман
ітарні кризи і насильницьке переміщення людей заг
рожують звести нанівець більшу частину успіхів в об
ласті розвитку, досягнутих в останні десятиліття. Вис
наження природних ресурсів і негативні наслідки по
гіршення стану навколишнього середовища, включа
ючи опустелювання, посухи, деградацію земель, брак
питної води та втрату біорізноманіття, примножують і
загострюють численні проблеми, що стоять перед люд
ством.
Однією з найбільш серйозних проблем нашого часу
є зміна клімату, і негативні наслідки цього явища підри
вають здатність усіх країн досягти сталого розвитку. У
підсумковому документі Конференції ООН, який став
основою для "Порядку денного" на Конференції ООН
Ріо+20 (2012) [2], підкреслюється прихильність глав
держав та урядів курсу на сталий розвиток і на забез
печення побудови економічно, соціально та екологічно
сталого майбутнього для нашої планети і для нинішньо
го і майбутніх поколінь.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Кількість сільськогосподарських підприємств за організаційними формами
господарювання
Усього
Господарські товариства
Приватні підприємства
Кооперативи
Фермерські господарства
Державні підприємства
Підприємства інших
форм господарювання

2017
45379
7721
3627
596
32203
241
891

2018
47697
8700
3752
738
33682
222
603

2019
45558
6967
3215
448
34137
199
592

Джерело: [6].

Новий Порядок денний до 2030 року, прийнятий
ООН у 2015 році, передбачає продовження роботи, роз
початої в період дії цілей в області розвитку, сформу
льованих у Декларації тисячоліття (Цілі Розвитку Тися
чоліття), і остаточне досягнення тих цілей, яких не вда
лося досягти, особливо в плані надання допомоги
найбільш вразливим групам населення планети. За своїм
охопленням програма виходить далеко за рамки цілей
в області розвитку, сформульованих у Декларації тися
чоліття. Разом з такими успадкованими пріоритетами в
області розвитку, як ліквідація бідності, Охорона здо
ров'я, Освіта та продовольча безпека та харчування,
вона включила цілий ряд цілей в економічній, соціальній
та природоохоронній областях.
17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) включають у себе
169 завдань, спрямованих на стимулювання в усьому
світі діяльності в надзвичайно важливих областях: люди,
планета, процвітання, мир і партнерство. Від викорінен
ня злиднів у всіх її формах і боротьби з нерівністю до
вирішення проблем, пов'язаних зі зміною клімату, за
безпеченням доступу до чистої води.

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
Сучасні проблеми екологізації економіки та її сек
торів та екологічної політики, досліджували такі вченні:
Ілляшенка С.М., Вахлакової В.В., Погорелова Ю.С., Кис
лого В.М., Харічкова С.К., Мельника Л.Г., Туниці Ю.Ю.,
Прокопенко О.В., Хлобистова Є.В. та Синякевич І.М. та
ін. Науковцями виявлено певні концептуальні положен
ня, щодо формування екологічної політики як основної
передумови переходу до сталого розвитку, також зроб
лено спробу розроблення механізмів та принципів еко
логізації різних сфер господарської (виробничої) діяль
ності, засади структури екологічно орієнтованих систем
управління підприємств тощо.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ
Перспективним напрямом подальшого досліджен
ня залишаються обгрунтування нових моделей еколог
ізації агарного виробництва з точки зору формування
стійких передумов забезпечення їх розвитку в умовах
ресурсних обмежень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сучасний стан розвитку аграрного сектору нині є
важливим та вважається головною галуззю вітчизняної
національної економіки, що забезпечує продовольчу не
залежність та продовольчу безпеку нашої держави, та
забезпечує сільське населення робочими місцями. Його
частка складає 30—40 % від валового внутрішнього
продукту країни. Але можливості аграрного сектору, з
економічної точки зору, України використовуються не
повному обсязі. Бо саме продукція аграрного сектору
забезпечує майже 60 % споживання населення, та
відповідно займає ІІ місце поміж секторів економіки у
загальній товарній структурі експорту та є майже єди
ною галуззю, яка вже багато років суцільно забезпечує
зростаюче зовнішньо торгівельне сальдо. Головним
нормативно правовим документом, в якому закріплено
державну підтримку аграрного сектору — Закон Украї
ни "Про державну підтримку сільського господарства
України" [3].
Загальновідомо, що сільське господарство це до
сить специфічна галузь економіки. На відміну від бага
тьох інших галузей, в основному це проявляється в
прямій залежності результатів його діяльності від при
родно кліматичних умов. Отже, головним напрямом роз
витку аграрного виробництва має стати зменшення ри
зиків та залежності від природно кліматичних умов і, як
наслідок, забезпечення подальшого розвитку аграрно
го сектора напрямом удосконалення системи захисту
господарств та навколишнього середовища.
Попередньо можна сказати, що 2019 р. частка с. г.
(включаючи мисливство та лісове господарство) у за
гальному обсязі валової доданої вартості серед усіх га
лузей економіки становила 11,8 %, а обсяг продукції
сільського господарства у фактичних цінах становить
близько 370,8 млрд грн [4].
Загальна площа сільськогосподарських угідь стано
вила 41,5 млн га (69 % від усієї території України) з яких
32,5 млн га — рілля. Сільськогосподарські підприєм
ства володіють та використовують 49,2 % від загальної
площі усіх с. г. угідь, особисто у володінні громадян —
38,4 %, інше — 1,5 %, 10,9 % становлять землі запасу
та ті землі, що не надані у власність та постійне корис
тування [5].
Виготовленням сільськогосподарської продукції у
2019 р. займалося близько 53 тис. підприємств (табл. 1),
що використовували майже 22 млн га всіх с. г. угідь.
Значна частина даних угідь (11,9 млн га), зосереджено

167

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Технічні
культури;
22,50%

Виробництво
молока;
10,50%

Овочі; 18%

Вирощування
худобт та
птиці; 13,50%

Зерновобобові;
26,20%

Рис. 1. Структура валової с/г продукції в Україні за видами найбільш вагомих складових
рослинництва та тваринництва (2019 р., %)
Джерело: [6].

у власності саме господарських товариствах, 21,5% —
фермерські господарства, 15,5 % — приватні підприє
мства, 2,6% — державні підприємства, 2,6% — коопе
ративи, 2,6% — підприємства інших форм організації.
За даними Державної служби статистики в Україні
у 2019 р. загальний розмір виробництва валової про
дукції с. г. господарства (у постійних цінах 2010 р.) склав
252,9 млрд грн, у т.ч. по підприємствах агарного сек
тору — 139,2 млрд грн, господарствах населення —
113,7 млрд грн. У порівнянні з 2018 р. у галузі сільсько
го господарства отримано 2,8 % приросту загального
обсягу продукції с. г. господарства, враховуючи аграрні
підприємства — 4,1 %, господарства населення —
1,2 % [7]. Щодо структура валової сільськогосподарсь
кої продукції в Україні за видами найбільш вагомих скла
дових рослинництва та тваринництва, то найбільшу ча
стку займає вирощування зерновобобових культур —
26.20 % (рис. 1).
Сучасний рівень попиту на сільськогосподарську про
дукцію на світовому ринку досить високий, завдяки цьо
му перед Україною відкриваються перспективи зайняти
важливе місце на цьому ринку. Щоб вирішити деякі про
блеми, в тому числі збільшення можливостей викорис
тання в повному обсязі потенційних перспектив аграрного
сектору країни та максимізації обсягів реалізації потен
ціалу агарних виробників, вітчизняне сільське господар
ство вимагає додаткового залучення інвестицій. Без вли
вання коштів вітчизняних і зарубіжних інвесторів подаль
ше збільшення виробництва с. г. практично не можливе.
Тому постає гостра необхідність у реформуванні,
щодо заохочення та стимулювання залучення інвестицій
саме в аграрний сектор [5]. Враховуючи вищесказане,
можна зробити висновок, що сільське господарство
може стати тією галуззю, що спроможна вивести Украї
ну з кризи. Протягом 2017—2019 рр., у порівнянні з та
кими галузями, як будівництво та промисловість, саме
сільське господарство показує позитивну динаміку ви
робництва. Нині значну частку імпорту продукції в Євро
союз становить вітчизняна сільськогосподарська про
дукція [4].
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Розвиток аграрного виробництва має обумовлюва
тись саме кон'юнктурними чинниками. В Україні спос
терігаються тенденції щодо перевиробництва одних
культур над іншими, навіть за умови, що їх виробницт
во є недостатнім та збитковим. Рисою теперішнього аг
рарного виробництва України є домінування галузі рос
линництва в аграрних підприємствах, а галузі тваринниц
тва — виключно в особистих селянських господарствах.
Як показав ретроспективний аналіз, за роки реформ
у сільському господарстві країни відбулися значні зміни
в землекористуванні підприємств, що значно погірши
ло умови ведення виробництва. Виникли фермерські
господарства на території колишніх колгоспів і рад
госпів, на зміну яким прийшли великі агрохолдинги, що
порушили існуючі системи ведення рослинництва, що
призвело до зниження якості сільськогосподарських
угідь, їх деградації.
Нині необхідно їх відновлення, здійснення заходів
щодо підвищення родючості грунту та раціонального ви
користання сільськогосподарських угідь. Все це мож
ливо здійснити при адаптивному підході до організації
аграрного виробництва, освоюючи екологічні методи
господарювання. Враховуючи досвід екологізації аграр
ного виробництва в зарубіжних країнах, деякі господар
ства України вже почали вести виробництво продукції
альтернативним способом. В основу виробництва цих
господарств покладені системи добрив, що включають
застосування вапна, природних фосфорних і калійних
добрив замість хімічних, а також органічні (гній, ком
пости) і зелені добрива. Система обробітку грунту є при
такій системі господарювання енергозберігаючої, тоб
то базується на поєднанні оранки і поверхневих обро
бок з урахуванням вимог культури та місцевих умов з
використанням комбінованих агрегатів. Починаючи з
1991 року, у країні ведуться спроби впровадити у ви
робництво екологічні методи господарювання та ство
рити спеціалізовані підприємства з виробництву еколо
гічної продукції в різних регіонах України [8].
Як показує практика ведення екологічного аграр
ного господарства, основоположним моментом еколог
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 2. Посівні площі культур сільськогосподарських під урожай 2019 року
Господарства усіх
категорій
2019
2019
у % до
2018
Культури
сільськогосподарські
Культури зернові та
зернобобові
пшениця
пшениця озима
пшениця яра
кукурудза на зерно
ячмінь
ячмінь озимий
ячмінь ярий
жито
жито озиме
жито яре
тритикале
тритикале озиме
тритикале яре
овес
гречка
сорго
просо
рис
культури зернобобові
квасоля
горох
вика
люпин солодкий

Підприємства
2019

2019
у % до
2018

Господарства
населення
2019
2019
у % до
2018

27841,7

100,5

19448,7 100,4

8393,0 100,8

15279,4

103,0

11163,7 103,5

4115,7 101,5

6809,0
6639,0
170,0
4973,9
2615,9
1057,6
1558,3
117,2
116,4
0,8
13,8
12,8
1,0
182,5
67,5
46,4
89,9
10,9
350,0
42,0
253,4
3,5
7,9

102,9
103,5
86,2
108,6
105,0
120,9
96,3
78,9
78,6
196,4
84,2
82,0
128,3
92,4
59,9
109,2
163,6
86,8
61,9
104,3
58,7
75,9
87,8

5203,5
5089,9
113,6
3931,1
1455,8
794,7
661,1
59,3
59,0
0,3
13,8
12,8
1,0
59,7
27,2
36,3
65,5
10,9
298,5
9,2
236,6
2,9
7,5

1605,5
1549,1
56,4
1042,8
1160,1
262,9
897,2
57,9
57,4
0,5
–
–
–
122,8
40,3
10,1
24,4
–
51,5
32,8
16,8
0,6
0,4

102,4
103,0
79,5
110,9
110,5
126,9
95,6
69,5
69,4
129,6
86,8
84,7
128,3
81,6
38,2
114,0
197,9
86,8
57,9
90,8
57,3
72,5
87,5

104,9
104,9
103,7
100,7
98,7
105,8
96,9
91,6
91,0
281,7
–
–
–
98,8
97,2
94,9
111,7
–
103,1
108,9
90,5
96,6
93,0

Джерело: [6].

ічного ринку є споживач. На Заході ринок екологічної
аграрної продукції головним чином орієнтований на
людей, які можуть собі дозволити платити більш висо
ку ціну за якісний продукт. У нашій країні вже з'явився
такий прошарок населення, однак, було б помилкою
орієнтувати екологічне сільське господарство тільки на
"багатих". У питанні становлення екологічного агарно
го виробництва в Україні, виникла цілком очевидна не
обхідність проведення серйозних наукових досліджень
щодо розробки екологічних технологій виробництва та
переробки продукції. Особливого значення набуває
проведення наукових досліджень щодо розробки стра
тегії переходу на новий спосіб господарювання. Як спра
ведливо відзначають вітчизняні науковці, ці досліджен
ня повинні бути комплексними, тобто в одному експе
рименті необхідно досліджувати всі питання, починаю
чи від родючості грунту і закінчуючи якістю та еконо
мічною ефективністю виробництва продукції тварин
ництва [9].
Крім того, екологізація аграрного виробництва мож
лива при створенні спеціалізованих підприємств з ви
робництва продукції з повним виключенням засобів
хімізації в суворому відповідно до стандартів екологіч
ного агровиробництва. Організація таких господарств
сприятиме формуванню ринку екологічних продуктів,
підвищуючи конкурентоспроможність на вітчизняному
аграрному ринку та на міжнародному ринку екологіч
них продукт. Як показала практика, такими господар
ствами можуть бути селянські (фермерські) господар

ства, що мають невеликі площі і менше схильні до ризи
ку при виробництві продукції.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
На підставі викладеного в цьому розділі матеріалу,
можна зробити такі висновки:
— інтенсифікація аграрного виробництва та прове
дені у країні економічні реформи поряд з деякими по
зитивними результатами привели і до виникнення нега
тивних наслідків, які проявилися в погіршенні стану зе
мельних угідь, наростаючої ерозії грунтів, його дегра
дації і, як наслідок, у зниженні її родючості та ефектив
ності виробництва;
— вирішення проблем, що постали необхідно шу
кати в адаптивних підходах до організації виробницт
ва, заснованих на еколого економічних принципах;
— у міжнародній практиці і в Україні вже є досвід
ведення екологічного аграрного господарства. Для
його широкого впровадження в Україні є всі необхідні
передумови. Що склалося в період проведення ре
формування сільського господарства не є перешко
дою для екологізації галузі; історичний досвід вітчиз
няного сільського господарства підтверджує не
обхідність його переходу на природну основу і доз
воляє використовувати наукову спадщину видатних
вітчизняних вчених при переході на новий спосіб гос
подарювання.
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Стратегічними напрямками екологізації можна вва
жати:
1) перехід великих сільськогосподарських під
приємств до екологічно орієнтованому сільськогоспо
дарському виробництву за рахунок впровадження адап
тивно ландшафтних систем землеробства на основі їх
біологізація;
2) організацію спеціалізованих підприємств малих
форм господарювання або внутрішньогосподарських
підрозділів у великотоварних підприємствах з виробниц
тва та переробки екологічної продукції в відповідно до
стандартів екологічного агровиробництва, передбача
ють повне виключення засобів хімізації;
3) формування системи управління та державної
підтримку виробників екологічної продукції, розробку
програм підготовки фахівців екологічного сільського
господарства та розвиток екологічного підприємницт
ва з метою формування ринку вітчизняної екологічної
продукції при масовому розвитку даного способу гос
подарювання.
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