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PANDEMIC AS A CATALYST OF DIGITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM IN UKRAINE

На сьогодні цифрові технології вважаться механізмом, за яким стоїть майбутнє більшої частини
сфер життєдіяльності людини. Не виключенням стала і банківська сфера, яка протягом останнього
року під впливом пандемії COVID#19 зазнала важливих змін. Карантинні обмеження змусили
банківські установи України пришвидшити, або вперше звернутися до процесу цифровізації. У статті
на основі проведених досліджень проаналізовано досвід цифровізації банківського сектору та досвід
суспільства у користуванні банківськими послугами в період пандемії. Представлено результати
статистичних досліджень провідних світових і вітчизняних організацій та інститутів. Побудовано
рейтинг українських банків за кількістю пошукових запитів у мережі Інтернет у 2020 році та наведе#
но частки використання клієнтами різних каналів банківського обслуговування до, під час та після
пандемії. В результаті на основі проведених досліджень розроблено основні перспективи та тен#
денції, які матимуть найбільший вплив на цифровий банкінг у найближчому майбутньому.

Introduction. Today, digital technologies are considered as a mechanism behind which the future of
most areas of human life stands. The banking sector is no exception and it has undergone important
changes over the past year under the influence of the COVID#19 pandemic. Quarantine restrictions have
forced Ukraine's banking institutions to speed up or, for the first time, resort to the digitalization process.
As a result, the pandemic forced banks to switch to remote customer service through digital banking,
thus creating a goal for them to develop digitalization.

Purpose. The purpose of this article is to study the impact of the COVID#19 pandemic on the digitalization
of the banking system, analyze its current state and public experience in using banking services during
the pandemic, as well as to develop prospects for banking in the future.

Results. Based on the research, the experience of digitalization of the banking sector and the experience
of society in the use of banking services during the pandemic are analyzed. The results of statistical
researches of the leading world and domestic organizations and institutes are presented. The rating of
Ukrainian banks by the number of Internet search queries in 2020 are built and the shares of customers'
use of various banking services before, during and after the pandemic are given. As a result, based on the
research, the main prospects and trends that will have the greatest impact on digital banking in the near
future are developed.

Conclusions. Research has shown that the impact of the global COVID#19 pandemic on the banking
sector has become a real catalyst for its digitalization, significantly accelerating its development and
forcing banking institutions to go online to meet the needs of society and to evolve in the long run. As a
result of the analyzed experience of digitalization of Ukrainian banks during the pandemic, we can conclude
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх років цифровізація (або діджи�

талізація) стала одним із актуальних трендів світової

економіки. Вона показала себе, як найважливіший фак�

тор економічного зростання чи не кожної країни світу.

Цифрові технології вже давно зачепили будь�яку сфе�

ру діяльності, включаючи банківський сектор. Вони

значно полегшують роботу організацій та є запорукою

їх довгострокового розвитку.

Враховуючи те, що цифровізація вже давно стала

трендом у банківському секторі, саме в минулому році всі

"гравці" змогли по�справжньому оцінити справжні пере�

ваги нового формату обслуговування клієнтів. Українсь�

кий digital�банкінг ще довго міг розвиватися в тіні класич�

ного банкінгу, проте світова пандемія COVID�19 змінила

усі плани та стала своєрідним драйвером для прискореної

digital�трансформації банківського бізнесу. Це питання

стало одним із найбільш актуальних в економічній науці,

відтак потребує детального дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній науковій літературі дослідження зазна�

ченої проблеми викликає інтерес як серед вітчизняних

вчених, так і серед іноземних. Досить великий внесок у

дослідження питання впливу пандемії на розвиток бан�

ківської сфери та її цифровізацію у своїх працях

здійснили такі сучасні вчені та теоретики, як Т. Бору [1],

Н. Моштеану, А. Фаччія, Л. Кавальєре, С. Бхатія [2],

З. Коржеб, П. Недзьолка [3], О. Боднар, В. Паламар�

чук, А. Гаврилов [4] та інші.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження впливу  пандемії COVID�

19 на цифровізацію банківської системи, аналіз її су�

часного стану та досвіду суспільства у користуванні бан�

ківськими послугами в період пандемії, а також розроб�

ка перспектив банківського бізнесу на майбутнє.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних реаліях цифрові технології проникли чи

не у кожну сферу діяльності. Банківсь�

кий сектор, як і усі інші, не став виклю�

ченням. Він постійно розвивається, аби

йти у ногу зі світом та бути корисним і

максимально доступним для суспільства.

Саме тому у XXI ст. сучасні банки пропо�

нують досить широкий спектр послуг, об�

'єднаних загальним терміном — дистан�

ційне банківське обслуговування. Пере�

вагою саме такого обслуговування вис�

Ключові слова: цифровізація, банківський сектор, пандемія, цифровий банкінг, мобільний банкінг,

банківські послуги, дистанційне банківське обслуговування.

Key words: digitization, banking sector, pandemic, digital banking, mobile banking, banking services, remote

banking service.

тупає надання послуг клієнту засобами телекомунікацій

без його безпосереднього візиту в банк. Впроваджую�

чи і розвиваючи дистанційне банківське обслуговуван�

ня, банк підвищує рівень ефективності своєї діяльності

і отримує додаткові вигоди для бізнесу за рахунок про�

дажу банківських продуктів та залучення нових клієнтів,

а клієнт отримує банківські послуги швидко (деколи

миттєво) та якісно.

Основним атрибутом для здійснення дистанційно�

го банківського обслуговування став цифровий банкінг

(або інтернет�банкінг). Під поняттям цифровий банкінг

слід розуміти надання клієнтам певного банку цифро�

вої системи, за допомогою якої вони зможуть здійсню�

вати різні фінансові операції. Цифровий банкінг у свою

чергу поділяється на чотири види (рис. 1). Основною

його перевагою і, власне те, для чого створюються бан�

ківські онлайн�сервіси, є економія часу. Більшість банків

дозволяють оплатити онлайн комунальні послуги, штра�

фи, навчання, квитки на транспорт, а також поповнити

мобільний, зробити карткові перекази, в тому числі, на

власний депозитний рахунок. В онлайні такі операції

займають кілька хвилин, тоді як вирішення цих питань

безпосередньо у відділеннях забирало би по кілька го�

дин як у клієнта, так і у менеджерів банку [5].

Про те що таке цифровий банкінг, вже давно зна�

ють чи не усі користувачі банківських послуг у світі.

Однак в Україні це поняття стало широко використову�

ване лише протягом останніх декілька років. Українсь�

кий банкінг ще довго міг би розвиватись під класичною

схемою, проте пандемія COVID�19 повністю змінила уяв�

лення про цифровізацію банківської сфери.

Пандемія COVID�19 з'явилась раптово та здійснила

вплив чи не на кожну сферу бізнесу та економіки. Про�

те, незважаючи на безліч негативних наслідків, вона

також спричинила і позитивні зміни. Дослідження

"COVID�19. Життєстійкі" консалтингової групи One

Philosophy показало, що пандемія стала каталізатором

для запуску нових продуктів чи послуг 71% організацій,

а 55% залучили нових партнерів для створення спільних

ініціатив [7].

Отож, якщо до 2020 року цифровізація зачепила

лише деякі банки, то під впливом пандемії до неї зверну�

Рис. 1. Види цифрового банкінгу

Джерело: побудовано авторами на основі даних [6].

that this experience was an important rethinking of many financial institutions and helped banks identify
the transformational potential of digital technologies and the importance of creating new values in the
long run.
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лися чи не усі банківські установи, які хотіли зберегти

власні позиції на ринку банківських послуг та допомогти

суспільству. Минулий рік показав, що поведінка і очіку�

вання клієнтів (як фізичних осіб, так і бізнесу) справді

сильно змінилися. Досить велика частка клієнтів, які ра�

ніше навіть не задумувалися над тим, щоб користуватися

послугами онлайн, були змушені перейти в онлайн під

впливом пандемії. Тому, як бачимо, обидві сторони опи�

нилися у безвихідному становищі — банківський сектор

потребував прискорення процесу цифровізації.

Інститут дослідження Capgemini у своєму звіті

"COVID�19 і споживач фінансових послуг" провів опи�

тування, в якому взяли участь понад 11 тисяч респон�

дентів з багатьох країн світу. 45% опитаних сказали про

те, що з початком пандемії вони стали частіше користу�

ватися онлайн�платежами, в особливості за допомогою

мобільного банкінгу. Цей результат говорить про те, що

пандемія значно прискорила використання цифрового

банкінгу, а найбільшою популярністю користувався

саме мобільний банкінг, який виявився найзручнішим у

використанні [8].

Під час кризи змінюються звички споживачів, так як

весь бізнес переходить на цифрові канали — і це один

із головних ризиків для банків, у яких не було часу на

поступову цифрову трансформацію: вони повинні були

негайно міняти свої продукти і послуги. Завдання циф�

ровізації виявилось простим лише для тих банків, які вже

давно ввели у свою роботу цифровий банкінг. Однак із

74 діючих банків в Україні, лише менше половини про�

вели цифровізацію своїх банківських послуг у режим

онлайн до початку пандемії. Під впливом карантинних

обмежень свої інтернет�банкінги запустили (або здійсни�

ли повний ребрендинг додатків) такі банківські устано�

ви, як Креді Агріколь, Альфа�Банк Україна, Кредобанк,

Правекс Банк, Банк Південний, Укргазбанк та інші.

Смартфонізація населення з кожним роком зрос�

тає, і саме смартфони стали основним гаджетом для до�

ступу в інтернет: на них припало 53,3% всіх веб�запитів,

про що свідчать дослідження міжнародних компаній We

Are Social і Hootsuite [9]. Так, мобільні додатки банків

стали найбільш популярним засобом доступу до онлайн�

банкінгу. Дослідження організації Fidelity National

Information Services (FIS) показали, що у зв'язку з по�

чатком пандемії мобільний банківський трафік зріс на

85% у квітні 2020 року, а нові цифрові реєстрації зрос�

ли на 200%. [10]. Серед цифрових банкінгів українсь�

ких банків лідерами по кількості користувачів стали При�

ват24 від Приватбанку (12 млн) [11], Ощад24/7 від

Ощадбанку (4 млн) [12] та проєкт Monobank від Universal

Bank (3 млн) [13]. Рейтинг українських банків за

кількістю пошукових запитів в мережі Інтернет за підсум�

ками 2020 року зображено у таблиці 1.

Варто зазначити, що інтернет�банкінг Приват24 вже

більше, ніж 5 років вважається найуспішнішим та найк�

ращим цифровим банкінгом в Україні, отримавши такі

престижні нагороди, як FinAwards, PSM Awards та "Ук�

раїнська народна премія" в категоріях "Найкращий

інтернет�банк України" та "Інтернет�банк року". У 2020

році додаток отримав нагороду "Найкращий українсь�

кий цифровий банк" на світовій премії Global Finance

World's Best Digital Banks 2020, а сам Приватбанк впер�

ше серед банківських установ України увійшов у топ�

500 найкращих банків світу. Лише за минулий рік банк

отримав більше 1 мільйона нових користувачів, що

свідчить про те, що завдяки багаторічному досвіду у

діджиталізації, хорошій репутації і визнанні у суспільстві

банк активно обирали нові користувачі [11].

Що стосується суспільства, то загальносвітова тен�

денція зачепила також і українців, які з початком каран�

тинних обмежень масово перейшли в онлайн. Саме з цьо�

го часу цифровий попит перевершив фізичний. Досить

значна частка попиту припала на процедуру перевірки

балансу — до початку пандемії середньостатистичний

користувач перевіряв свій банківський рахунок один раз

на тиждень, а після початку по декілька разів на день [8].

У зв'язку із цифровізацією, з кожним роком потре�

ба у відділеннях стає все меншою, а внаслідок пандемії

через ще більш різке падіння попиту на банківські фінан�

сові послуги у відділеннях банки на деякий час закрили

більше 25% офісів, а решта відділень продовжили пра�

цювати, проте зі скороченим графіком та дотримуючись

усіх правил безпеки. В останні роки клієнти справді ста�

ли рідше відвідувати офіси банків. Проте, за даними

опитування (рис. 2), проведеним науковим інститутом

Capgemini [8], п'ята частина споживачів до пандемії ча�

сто відвідувала відділення, і стільки ж респондентів за�

явили, що продовжать ходити в офіси після пандемії.

Однак більша частина клієнтів заявляють, що планують

частіше взаємодіяти з банком віддалено: за допомогою

інтернет і мобільних додатків, а також через чат�боти.

Оскільки рівень цифровізації в Україні набагато

нижчий, ніж в інших країнах Європи, все ж запит на циф�

ровізацію банківських послуг у нашій державі є одним

із найвищих. Це свідчить про те, що українці готові на

зміни і прагнуть використовувати сучасні технології.

Опитування, яке провела компанія Mastercard [15], за�

фіксувало, що українці проявляють підвищену цікавість

до навчання цифровим технологіям: 59% опитаних за�

значили, що займаються освоєнням онлайн�банкінгу.

Зазвичай під час криз свої позиції зміцнюють лише

великі банки з надійною репутацією, але цього разу все

склалось по�іншому. Пандемія спонукала багатьох лю�

дей відкривати рахунки в більш доступних банках з мак�

симальною діджіталізацією і зручностями дистанційної

взаємодії з рахунками. Як з'ясували аналітики Capge�

mini, 36% споживачів фінансових послуг задумалися

про зміну свого банку або сервісу під час карантину [8].

Це свідчить про те, що досить велику частку людей на

час пандемії в першу чергу цікавило саме те, чи зможе

їх банк якісно надавати свої послуги в режимі онлайн.

Більш того, багато банків також зайнялися навчанням

клієнтів для повного переходу в онлайн�середовище.

№ Назва банку Кількість пошукових 
запитів 

1. Приватбанк 6 078 600 
2. Ощадбанк 5 079 100 
3. Альфа-Банк 2 798 100 
4. ПУМБ 2 413 800 
5. УКРСИББАНК 2 079 000 
6. monobank 1 759 500 
7. ОТП Банк 1 058 400 

Таблиця 1. Рейтинг українських банків
за кількістю пошукових запитів

Джерело: узагальнено авторами на основі даних [14].
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Варто також відзначити той факт, що люди стали

використовувати онлайн�банкінг для найбільш пошире�

них операцій, таких як покупка продуктів і побутової

техніки. Згідно з дослідженнями Capgemini, 46% опи�

таних респондентів заявили, що в найближчий час пла�

нують частіше платити онлайн, а не готівкою. Відмов�

лятися від готівки зараз почали в тому числі клієнти стар�

шого віку: за даними цього ж дослідження у 2019 році

тільки 12% клієнтів старше 54 років використовували

для платежів безконтактні картки або програми для

смартфонів на кшталт Apple Pay чи Google Pay. Зараз

37% клієнтів у віці 61—65 років говорять, що стали ча�

стіше платити онлайн, і стільки ж респондентів плану�

ють частіше користуватися онлайн�сервісами після пан�

демії. Справа у тому, що такий спосіб є більш зручним,

а у період пандемії ще й більш безпечним.

Банки, які не можуть використовувати нові технології,

такі як штучний інтелект, програють, оскільки споживачі

стають більш вимогливими і потребують інноваційних про�

дуктів. Більшість банківських установ не впроваджують

інновації через брак коштів — на це вказали 73% опита�

них Capgemini банків. Більше половини — 57% — скар�

жаться на відсутність гнучкості в управлінні проєктами, і

приблизно стільки ж — 56% — не можуть знайти час [8].

Оскільки банківська сфера не стоїть на місці, а постій�

но потребує удосконалень, було розроблено основні

перспективи та тенденції, які матимуть найбільший вплив

на цифровий банкінг у найближчому майбутньому.

1. Створення цифрових банків. Це банки, у яких

немає відділень і послугами яких фізична особа може

користуватись у будь�якому місці, де у неї буде доступ

до Інтернету. Яскравим прикладом цифрового банку є

революційний проєкт Monobank від Universal Bank, який

завоював прихильність вже більше 3 млн українців.

2. Застосування біометричної безпеки. Задля забез�

печення необхідної безпеки банківських даних,

більшість банків повинні надавати клієнтам можливість

захисту інформації у додатках за допомогою сканерів

відбитків пальців, сканування обличчя тощо, які вважа�

ються більш надійними, ніж звичайні паролі, і є чи не у

кожному сучасному смартфоні.

3. Здійснення транзакцій без

карток. Оскільки тенденція вико�

ристання карток щороку знижуєть�

ся, банкам варто закликати своїх

клієнтів до переходу на безкон�

тактні способи оплати за допомо�

гою смартфона та технологій Apple

Pay та Google Pay.

4. Співпраця з відомими компа�

ніями. На сьогодні активна співпра�

ця компаній у сфері бізнесу заре�

комендувала себе як досить успі�

шний механізм популяризації

банків. Створюючи співпрацю з

відомими брендами (продукти,

одяг, електроніка тощо), банки

можуть надавати своїм клієнтам

персональні знижки на продукцію,

накопичення бонусів або кешбеки,

які можна відслідковувати у мо�

більному додатку.

5. Дизайн має значення. Оскільки цифрові техно�

логії активно розвиваються, а споживачі стають більш

вимогливими у своїх смаках, банкам варто приділяти ве�

лику увагу дизайну та зручності під час розробки влас�

них цифрових банкінгів, адже клієнт навряд чи буде ко�

ристуватись незручним банківським інтерфейсом. Стиль�

ний, легкий та мінімалістичний мобільний банкінг — це

тренд найближчого майбутнього.

ВИСНОВКИ
Ми живемо у час, в якому цифровізація стала не�

від'ємною частиною будь�якої сфери бізнесу, зокрема

банківського сектору, майбутнє якого важно уявити без

цифрових технологій. Пандемія стала справжнім ката�

лізатором цифровізації банківської сфери, і, як на�

слідок, відмінним тестовим режимом для інтернет�бан�

кінгу. Спробувавши більш зручні онлайн�інструменти,

користувачеві складно повертатися до старої диском�

фортної системи. У часи пандемії коронавірусу цифро�

ва спритність допомагає банкам швидко реагувати на

потреби та запити клієнтів, таким чином забезпечуючи

їм необхідний комфорт та безпеку.

У результаті проаналізованого досвіду цифровізації

українських банків у період пандемії можна зробити

висновок, що цей досвід став важливим переосмислен�

ням діяльності багатьох фінансових установ і допоміг

банкам визначити трансформаційний потенціал цифро�

вих технологій, а також важливість створення нових

цінностей у довгостроковій перспективі.
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MANIFESTATIONS OF INFORMATION BUSINESS IN THE CONDITIONS OF GEOECONOMIC
TRANSFORMATIONS

Статтю присвячено оцінці проявам інформаційного бізнесу на сучасному етапі трансформацій
світової економіки. Зокрема досліджено використання такого явища, як аутсорсинг інформац#
ійних технологій у діяльності міжнародних компаній. Виокремлено технологій автоматизації
Robotic process automation, як новітню форму використання програмних роботів на глобально#
му ринку праці. Систематизовано хвилі четвертої промислової революції, які характеризують
цифрового споживача, підприємство та цифрові операції. Приділено увагу досить новим, про#
те уже поширеним форма ведення міжнародної торгівлі — Інтернет#магазинам, он#лайн рин#
кам та Netchising. Розглянуто прояви інформаційних технологій через призму "цифрового
підприємства", Великих даних, хмарних технологій. Розкрито питання зміні від концепції "інтер#
нет людей" до "інтернету речей", тобто кількість підключених пристроїв перевищила кількість
населення світу. Виявлено, що поняття Internet of Everything, IoE, тобто всеохопний, або все#
осяжний інтернет викликає занепокоєння щодо конфіденційності інформації та сприяло появі
нового терміну "безпека інтернету речей". Зазначено, що геоекономічні трансформації можуть
призвести до зміни свідомості споживачів інформаційних технологій.

This article is devoted to the assessment of the manifestations of information business at the
present stage of transformations of the world economy. In particular, the use of such a phenomenon
as information technology outsourcing in the activities of international companies has been studied.
Robotic process automation technologies have been singled out as the newest form of using software
robots in the global labor market. The waves of the fourth industrial revolution, which characterize
the digital consumer, enterprise and digital operations, are systematized. Attention is paid to a fairly
new, but already common form of international trade — online stores, online markets and netchising.
It is determined that due to new technologies, the ability to store a large amount of metal in a small
amount of metal, databases were born, as a result of the emergence of the so#called "Big Data".
Manifestations of information technologies through the prism of "digital enterprise" are considered.
It has been studied that cloud technologies allow consumers to use programs without installing and
accessing personal files from any computer with Internet access. The issue of change from the
concept of "Internet of People" to "Internet of Things", ie the number of connected devices exceeded
the population of the world. It was found that the concept of the Internet of Everything, IoE, ie the
comprehensive or comprehensive Internet, raises concerns about the confidentiality of information
and contributed to the emergence of a new term "Internet of Things". The introduction of information
and communication technologies contributes to the country's development in R&D. As a result of the
study, it is proved that scientific and technological progress leads to the emergence of a "new
economy" in which enterprises, organizations, individuals and society as a whole effectively generate,
master, transmit, transform and use new knowledge, contributing to rapid development of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На розвиток інформаційного бізнесу безпосередньо

впливають інформаційні технології по розробці та впро�

вадженні інформаційних продуктів. Основний вплив на

розвиток інформаційного бізнесу мають саме госпо�

дарські структури різного статусу та форми власності,

що виступають в нашому випадку споживачами. У зв'яз�

ку з цим активізується необхідність виявлення проявів

інформаційних технологій в умовах геоекономічних

трансформацій на зростання можливостей споживачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Науковці активно вивчають питання, присвячені

швидким темпам розвитку інформаційних технологій,

зокрема вітчизняні науковці Березюк�Ряба І.Р., Бож�

ко В.І., Івченко Є.І., Лазарєва С.Ф., Онишенко В.П., Ро�

гоза М.Є., Соловйова Н.І., Стрельбіцька Н.Є., а також

зарубжні вчені Байєр Д., Гарднер С., Лінч С., Негропон�

те Н., Скотт С.В., Хабер С. Проте питання впливів про�

явів інформаційних технологій на споживачів досі не

вивчене остаточно і потребує подальшого вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснити оцінку проявів інформац�

ійних технологій в умовах геоекономічних трансфор�

мацій та наслідки цих процесів для суспільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зі зростанням можливостей населення користува�

тися комп'ютерною технікою зростає частка споживачів

інформації. В результаті таких змін кожна людина стає

потенційним споживачем продукції інформаційного

бізнесу як у секторі розваг (комп'ютерні ігри), повсяк�

денному житті, так і у професійній діяльності, оскільки

кожний кваліфікований спеціаліст є не тільки джерелом,

а й споживачем інформації та знань у своїй організації.

Одним з проявів інформаційного бізнесу є аутсорсинг

інформаційних технологій. Така форма міжнародного

інформаційного бізнесу є дуже важливою для України.

Онишенко В.П. дає таке його визначення:

Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ�аутсор�

синг) — це передача спеціалізованій компанії повністю

або частково функцій, пов'язаних з інформаційними

технологіями, а саме обслуговування мережевої інфра�

структури, проєктування і планування автоматизованих

бізнес�систем з подальшим постійним розвитком і су�

проводом, системна інтеграція, розміщення корпора�

тивних баз даних на серверах спеціалізованих компаній,

створення і підтримка публічних Web�серверів, управ�

economy and society, but there is also a negative impact, which is manifested by such phenomena
as waste and unrestrained consumption. It is noted that geoeconomic transformations can lead to a
change in the consciousness of consumers of information technology.

Ключові слова: інформаційний бізнес, глобалізація, цифрове підприємство, великі дані, хмарні техно�

логії, Інтернет речей.

Key words: information business, globalization, digital enterprise, big data, cloud technologies, Internet of Things.

ління інформаційними системами, придбання в лізинг

комп'ютерного обладнання, офшорне програмування

[9]. У 2016 році аутсорсинг інформаційних технологій

становив 52,9 млрд дол., тоді як наприклад, аутсорсинг

бізнес�процесів лише 24 млрд дол. і сприяв набагато

меншій частці світового доходу галузі [10].

За допомогою інформаційного аутсорсингу компа�

нія передає якійсь сторонній організації з інформацій�

ної сфери виконання інформаційних процесів, що не є

для компанії першорядними. Зараз більше 90 % сучас�

них підприємств використовують аутсорсинг хоча б од�

ного бізнес�процесу. Наприклад, компанія American

Data Processing (США) розраховує з допомогою аут�

сорсингу зарплату для понад 30 млн осіб, оборот ком�

панії перевищує 7 млрд дол. [9].

Ще одним проявом інформаційного бізнесу є поява

Robotic process automation (або RPA), що являє собою

нову форму технології автоматизації бізнес�процесів

заснованій на понятті програмних роботів чи працівників

штучного інтелекту (ШІ). Академічні дослідження [24;

28] припускають, що RPA, серед інших технологічних

напрямків, як очікується, призведе до нової хвилі підви�

щення продуктивності і ефективності на глобальному

ринку праці. Оксфордський університет, хоча і не асо�

ціюється безпосередньо з RPA припустив, що до 20 %

всіх робочих місць, можливо, будуть автоматизовані до

2035 року [28].

Останніми роками з'явивлася нова форма ведення

міжнародної торгівлі — Інтернет�магазини та он�лайнові

ринки. Все більше фірм експериментує з купівлею та

продажем товарів через онлайнові ринки, важливість

яких для організації закупівель і продажів безперервно

зростає на В2В�ринках. Онлайновий ринок можна ви�

значити як міжорганізаційну інформаційну систему, яка

дозволяє брати участь у ній покупцям і продавцям, об�

мінюватися інформацією про ціни і пропоновані товари

тощо, а тому значно підвищує ефективність ланцюжків

поставок [7].

З розвитком інформатизації світових ринків з'яви�

лось таке поняття, як Netchising, що представляє собою

не фізичну присутність компанії в інших країнах, а ви�

користання для цього віртуального простору. Інтернет

використовується для підтримки відносин зі спожива�

чами, для закупівель, продажів, для укладання угод.

Таким чином забезпечується прямий контакт з покуп�

цями, адаптація до місцевих умов, постачання товарів

та послуг.

Нові цифрові технології, такі як соціальні мережі,

мобільні пристрої та аналітика, швидко розвиваються

на економічному просторі. Набуває швидкого поширен�

ня таке поняття як "цифрове підприємство" (Digital
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Enterprise). Вперше термін "цифрове підприємство"

було викладено в книзі Being Digital директора MIT Me�

dia Lab Ніколаса Негропонте, яка вийшла ще в 1995 році

[23]. Консалтингова компанія Accenture стверджує, що

цифрове підприємство відкриває можливість для нових

операційних моделей і бізнес�процесів, платформ

підключених продуктів, аналітики і колективної роботи

для підвищення продуктивності [18].

Консалтингова компанія в сфері менеджменту та

інформаційних технологій Capgemini Consulting та

MIT Sloan School of Management провели аналіз понад

400 великих компаній з різних галузей, щоб визначити

поняття цифровий бізнес. У результаті виявилося, що

цифровий бізнес це розширення спектру надаваних

ними послуг, пропонуючи клієнтам революційні цифрові

рішення, включаючи комплексне персоніфіковане об�

слуговування на основі збору різноманітних даних і

інтегрованих інформаційною інфраструктурою [25].

Інформаційна інфраструктура підприємства вклю�

чає в себе сукупність цифрових даних, моделей, інстру�

ментів, які інформаційно та технологічно інтегровані в

одну автоматизовану функціональну систему, що забез�

печує ефективне управління інформаційними потоками.

Інформаційну інфраструктуру визначають чотири клю�

чових тренда — соціальність, мобільність, аналітика і

хмари (social�mobile�analytics�cloud — SMAC) — IDC на�

зиває їх "третьою платформою" [17], Gartner говорить

про "зв'язку сил" (Nexus of forces) [21]. Якщо Кожен з

цих трендів, взятий окремо — це всього лише техноло�

гія, але в сукупності вони утворюють потужний інстру�

мент цифрової трансформації. Спочатку ці чотири трен�

да були використані на споживчому ринку (B2C) і ви�

кликали консьюмерізацію (активне використання спів�

робітниками фірми персональних мобільних засобів до�

ступу до комп'ютерної мережі, частка яких переважає

над корпоративними пристроями) інформаційно�кому�

нікаційних технологій, а потім проявили себе на корпо�

ративному (B2B), ставши базисом переходу до цифро�

вого підприємства. До цього слід додати Інтернет ре�

чей (Internet of Things, IoT), який дає можливість збира�

ти дані для аналітичних систем практично звідки завгод�

но — за допомогою вбудованих датчиків і включення

"розумних" пристроїв в різні контури управління.

"Ми бачимо, що четверта промислова революція

проявляється в серії хвиль:

цифровий споживач, який користується більш інте�

рактивним і персоналізованим досвідом завдяки SMAC

(соціальні, мобільні, аналітичні і хмарні технології);

цифрове підприємство, яке використовує технології

SMAC для оптимізації вартості корпоративних функцій,

які організовують взаємодію на підприємстві для підви�

щення продуктивності;

цифрові операції, в яких компанії дійсно перебудо�

вують бізнес з використанням штучного інтелекту, ро�

бототехніки, когнітивних обчислень і промислового

Інтернету речей" — сказав П'єр Нантерм (Pierre Nan�

terme) CEO Accenture на Всесвітньому економічному

форумі в Давосі [6].

Об'єднання в інформаційному бізнесі відбувається

не тільки у зв'язку з глобальними процесами в міжна�

родному бізнесі, але і завдяки процесам глобалізації,

що відбуваються в інформаційній, сфері людської діяль�

ності. Яскравим прикладом є Інтернет — мережа, що

охопила користувачів світу, дала можливість спілкува�

тися людям з різних куточків Земної Кулі в масштабі

реального часу. Завдяки новим технологіям, можливості

у невеличкому обсязі металу зберігати великий обсяг

інформації зародились бази даних, знань, потім з'яви�

лись так звані великі дані.

Великі дані (англ. Big Data) в інформаційних техноло�

гіях — набори інформації (як структурованої, так і неструк�

турованої) настільки великих розмірів, що традиційні спо�

соби та підходи (здебільшого засновані на рішеннях кла�

су бізнесової аналітики та системах управління базами

даних) не можуть бути застосовані до них. Альтернативне

визначення називає великими даними феноменальне при�

скорення нагромадження даних та їх ускладнення [3]. Важ�

ливо також відзначити те, що часто під цим поняттям у

різних контекстах можуть мати на увазі як дані великого

об'єму, так і набір інструментів та методів. Для характери�

стики великих даних використовують "три v": їх обсяг (англ.

volume), швидкість накопичення нових даних та їх оброб�

ки (англ. velocity) та різноманіття типів даних, які можуть

оброблятися (англ. variety) [2].

До основних переваг використання цієї технології

можна віднести:

— отримання якісно нових знань за рахунок комп�

лексного аналізу усієї інформації у єдиному аналітич�

ному сховищі;

— розширення функціональності існуючих інфор�

маційних систем підтримки бізнесу;

— збільшення ефективності використання апарат�

них ресурсів серверів;

— забезпечення мінімальної вартості використан�

ня всіх видів інформації за рахунок можливості вико�

ристання ПЗ з відкритим кодом і хмарних технологій [2].

Авторство терміна "великі дані" належить Кліффор�

ду Лінчу, редакторові журналу Nature, який зібрав ма�

теріали про явище вибухового зростання обсягу та

різноманітності даних та підготував у вересні 2008 року

спеціальний випуск журналу, де відобразив феномен

великих даних; термін був запропонований за аналогією

з подібними в діловому англомовному середовищі ме�

тафорами "велика нафта" чи "велика руда" [22]. Іншою

ознакою збільшення ролі інформаційного бізнесу в світі

нової економіки є хмарні технології. Хмарні технології —

це парадигма, що передбачає віддалену обробку та

зберігання даних. Хмара — це деякий ЦОД (дата�центр,

сервер) або їх мережа, де зберігаються дані та програ�

ми, що з'єднуються з користувачами через Інтернет.

Хмарні технології дозволяють споживачам використо�

вувати програми без установки і доступу до особистих

файлів з будь�якого комп'ютера, що має доступ в Інтер�

нет. Ця технологія дозволяє вести значно ефективніше

управління підприємством (CRM, ERP) за рахунок цент�

ралізації управлінської та облікової інформації, оброб�

ки, пропускної здатності та надійності зберігання даних.

Простим прикладом хмарних технологій є сервіси елек�

тронної пошти, наприклад, Gmail, Meta і т.д. Потрібно

всього лише підключення до Інтернету, і одразу можна

відправити пошту, при цьому не потребуючи додатко�

вого програмного забезпечення або сервера.

Концепція хмарних обчислень з'явилася ще в 1960 ро�

ці, коли американський учений, фахівець з теорії ЕОМ
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Джон Маккарті (John McCarthy) висловив припущення,

що коли�небудь комп'ютерні обчислення стануть нада�

ватися подібно комунальним послугам (public utility).

Розповсюдження мереж з високою потужністю, низька

вартість комп'ютерів і пристроїв зберігання даних, а

також широке впровадження віртуалізації, сервіс�орієн�

тованої архітектури привели до величезного зростання

хмарних обчислень. Кінцеві користувачі можуть не пе�

рейматися роботою обладнання технологічної інфрас�

труктури "в хмарі", яка їх підтримує [16].

Розповсюдження цієї технології є настільки масштаб�

ним, що за прогнозами IDC у 2020 році витрати бізнесу

на хмарні сервіси та інфраструктуру будуть перевищува�

ти 530 млрд дол., а до 2021 року більша частина (90 %)

компонент корпоративних додатків буде працювати на

базі "гіперкосархів" прикладних архітектур (у терміно�

логії IDC) — на хмарних платформах (PaaS) з викорис�

танням мікросервісів і безсерверних розрахунків [17].

Всеосяжний вплив інформаційного бізнесу прояв�

ляється із застосуванням інтернету речей (англ. Internet

of Things, IoT), що представляє концепцію мережі, яка

складається із повязаних між собою технологічних при�

стороїв зі спеціальним програмним забезпеченням, яке

дозволяє здійснювати обмін інформацією між людьми

і комп'ютерними системами, з використанням стандар�

тних протоколів зв'язку. Для обміну даними використо�

вуються вбудовані датчики або виконавчі пристрої, які

вбудовані у прилади та зв'язані і між собою за допомо�

гою дротових чи бездротових мереж.

Концепція "Інтернет речей" (ІР) з'явилась у 1999 ро�

ці, коли провідний фахівець у галузі радіочастотної іден�

тифікації (англ. Radio Frequency Identification) Кевін ввів

це поняття для опису системи, в якій фізичні об'єкти

могли бути пов'язані з датчиками і мережею Інтернет.

інтернет речей став популярним терміном для опису сце�

наріїв, у яких інтернет з'єднання і обчислювальна

здатність поширюються на безліч об'єктів, пристроїв,

давачів і повсякденних об'єктів [26].

Поширеним стає поняття Internet of Everything, IoE,

тобто всеохопний, або всеосяжний інтернет, яке як це

явище викликає занепокоєння щодо конфіденційності

інформації та сприяло появі нового терміну "безпека

інтернету речей". Масштаб розповсюдження концепції

вражає, оскільки в 2008— 2009 рр. відбувся перехід від

концепції "інтернет людей" до "інтернету речей", тобто

кількість підключених пристроїв перевищила кількість

населення світу [27, с. 4].

Блокчейн, тобто ланцюжок блоків транзакцій (англ.

Blockchain, Block chain від block — блок, chain — лан�

цюг) представляє собою розподілену базу даних, яка

підтримує перелік записів, так званих блоків, що по�

стійно зростає [19]. Така технологія дозволяє захисти�

ти дані віж копіювання для обробки чи переробки. Пер�

ша спроба описати ланцюжок блоків транзакцій була

зроблена Стюартом Хабером та Скоттом Сторнеттою в

1991 році для захисту від змін у часових позначках до�

кументів. У 1992 році Байєр, Хабер і Сторнетта включи�

ли до проекту дерево Меркла, що покращило ефек�

тивність, дозволяючи включати в один блок декілька

документів [18, с. 53].

Концепція першого блокчейну була розроблена

Сатоші Накамото в 2008 році. У наступному році він

реалізував систему, як основний компонент криптова�

люти Bitcoin, де він служить книгою обліку для всіх тран�

закцій в мережі [20]. Завдяки технології блокчейну

Bitcoin став першою цифровою валютою, яка змогла

вирішити проблему подвійних витрат, що призвело до

широкого застосування у інших галузях економіки.

Впровадженню ІКТ сприяють розробки країни в

НДДКР. І тут треба відмітити, що розвиток науково�тех�

нічних доробок залежить від напряму фінансування. З

огляду на це у США було розроблено "Стратегію аме�

риканських інновацій", де було поставлено завдання на

надбання цією країною лідерства у сфері фундамен�

тальних досліджень і по зосередженню зусиль на про�

гресивних напрямах інноваційного розвитку, у тому

числі: розробка альтернативних джерел енергії, модер�

нізація енергосистем, розширення виробництва іннова�

ційних автомобілів та впровадження високошвидкісно�

го залізничного транспорту. При цьому США зобов'я�

зались інвестувати в НДДКР не менше 3 % ВВП та под�

воїти протягом 10 років бюджет Управління науки

міністерства енергетики, що займається фундаменталь�

ними дослідженнями [13]. Вже в 2011 р. потрібно було

повністю переглянути стратегію американських інно�

вацій. Для того, щоб "завоювати майбутнє", вказувалось

у документі, США потрібно випередити весь світ у сфері

інновацій. У 2014 р. було прийнято рішення щодо ново�

го перегляду стратегії американських інновацій [14]. За

даними Інституту статистики ЮНЕСКО, у середньому

промислово розвинуті країни вкладають у науково�до�

слідні та дослідно�конструкторські розробки 1,5—2 %

ВВП, у той час як у країнах, що розвиваються, даний

показник не перевищує 1 % [4].

У вітчизняній та західній науковій літературі активно

розглядається можливість впровадження освітніх сервісів

за допомогою ITIL (Information Technology Infrastructure

Library), ITSM (Information Technology Service Management).

Розглядають такі освітні сервіси для перепідготовки та

підвищення кваліфікації персоналу корпорацій:

— сервіси організації навчального процесу, які доз�

воляють утворити систему для реалізації проведення

навчального процесу, перевірку знань студентів, підго�

товку та публікацію матеріалів з навчання студентів;

— сервіси з підтримки організації та комунікації в

навчальному процесі, в якому студенти та викладачі

можуть спілкуватися зручним для них способом;

— сервіси, що передбачають зручне зберігання

інформації, публікацію навчальних матеріалів, їх систе�

матизацію, управління доступом;

— сервіси для управління постановкою і виконан�

ням завдань співробітників, що призначені для доведен�

ня завдання до усіх виконавців і проведення контролю

дисципліни виконання цих завдань, які представляють

засоби моніторингу виконання робіт, маршрутизації

документів, розкладів працівників, звітності, плануван�

ня заходів, реагування на виникаючі відхилення;

— сервісі для планування робочого часу;

— сервіси для формування так званого віртуально�

го робочого простору, що надають кошти організації,

та складання індивідуального графіку робочого часу та

простору кожного користувача системи у відповідності

до його обов'язків і з врахуванням особливості сприй�

мання інформації [10].



Інвестиції: практика та досвід № 2/202114

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Інформатизаційний процес є важливою ланкою ста�

новлення "нової економіки". Березюк�Ряба І. р. надає

таке визначення: "Нова економіка це принципово нова

система, в якій підприємства, організації, окремі особи

та суспільство загалом ефективно генерують, освоюють,

передають, трансформують і використовують нові знан�

ня, сприяючи швидкому розвитку економіки та суспіль�

ства" [1]. Але в процесі збільшення масштабів міжнарод�

ного інформаційного бізнесу окрім позитивних є і нега�

тивні риси. Вчені пишуть, що дедалі науково�технічний

прогрес породжує такі явища, як марнотратство, невга�

мовне споживання. Замість скорочення апетитів суспіль�

ства споживання в науковій літературі запропоновуєть�

ся постгуманістичні концепції, наприклад, перенесення

мозку і свідомості з фізичного тіла до штучного "білоті�

ла", яке управляється "нейроінтерфейсом" [12; 5].

Також формуються від'ємні характеристики інфор�

маційного суспільства. У якості загрози Й. Хайзенга

представляє освіту і сучасну гласність. Він стверджує,

що вони несуть симптоми занепаду і виродження. "Ма�

сам надаються усілякі знання і повідомлення… Неперет�

равлені знання гальмують роботу думки, перекривають

дорогу мудрості. Багатознання перетворюються на ма�

ломудрість" [15]. Соловйова Н.І. стверджує, що гумані�

тарна катастрофа розгортається прямо пропорційно

розвитку ІКТ, тому що інформаційно�технологічний роз�

виток потрібен не живій людині, а штучному інтелекту.

З розвитком інформаційних технологій всі люди стають

вільними від фізичного та будь�якого інтелектуального

навантаження, таким чином людське суспільство виро�

диться, тому що кинеться у світ ліні та бездіяльності.

Тобто суспільство стане суспільством споживання [12].

ВИСНОВКИ
Нові цифрові технології, як�от: соціальні мережі,

мобільні пристрої та хмарні технології, Інтернет речей

та Великі дані, швидко розвиваються на економічному

просторі тим самим створюють вплив на розвиток та

інтенсивність здійснення міжнародних зв'язків, тим са�

мим призводять до появи "нової економіки". Проте впив

може бути і негативним, оскільки геоекономічні транс�

формації можуть призвести до зміни свідомості спожи�

вачів інформаційних технологій.
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Сьогодні є багато факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які негативно впливають на підприє#
мство, дестабілізують його фінансовий стан на наносять шкоду його функціонуванню в цілому.
Попри це підприємства намагаються вести свою діяльність таким чином, щоб досягти високих
результатів, але при цьому мати відносно невеликі витрати. Першим етапом є досягнення ста#
більної роботи з оборотними коштами підприємства. Найбільша увага приділяється саме обо#
ротним активам, які займають вагоме місце в процесі діяльності підприємства, оскільки вони
містять певні компоненти, які необхідно постійно контролювати, аналізувати та розробляти певні
дії для усунення певних негативних факторів. В цій статті відображено порядок тлумачення еко#
номічної категорії "оборотні активи" з точки зору чинного законодавства та поглядів вчених та
науковців. Розкрито їх економічну сутність як основного елементу забезпечення здійснення гос#
подарської діяльності підприємства та відображено складові елементи обігових фондів. Відоб#
ражено послідовність, в якій бажано проводити аналіз, для визначення необхідних показників,
за допомогою яких можна розробити ефективну систему управління обіговими фондами
підприємства. Висвітлено моделі визначення оптимального розміру необхідного для підтри#
мання діяльності запасів, а також використання якої допоможе визначити необхідний обсяг
виробництва продукції. У поєднанні з нормуванням використання засобів у процесі виробниц#
тва на підприємстві можна досягти бажаного результату за максимально ефективного викори#
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Оборотні активи є основним ресурсним потенціалом

діяльності підприємства. Проблема управління підприє�

мствами в нестабільних ситуаціях є доречною й акту�

альною, оскільки саме за допомогою управління, як

однієї із невід'ємних функцій будь�якої системи має за�

безпечити збереження і розвиток цієї системи та вима�

гає адаптації кожного окремого підприємства до ново�

го середовища і відповідно зміни, у зв'язку з цим, логі�

ки і принципів його функціонування. Для цього необ�

хідно проаналізувати, зміни яких структур допоможуть

пристосуватися до вимог зовнішнього середовища.

Одним із головних факторів виробничого підприємства

є розробка плану оптимізації оборотних активів.

Поступовий розвиток економічної науки характери�

зується відсутністю єдиних підходів у визначенні поняття

обігових активів, закономірностей їх руху та специфіки

їх класифікації. Сутність та класифікація оборотних акти�

вів є центральними елементами підвищення ефектив�

ності функціонування сільськогосподарських під�

приємств і, як наслідок, всієї економіки України, тому

дана тема набуває особливої актуальності досліджен�

ня.

стання наявних ресурсів. Необхідно приділити також увагу оптимізації дебіторської заборго#
ваності підприємства, бо неналежний контроль за її станом може призвести до зростання боргів,
ризику несплати, що є негативним явищем для підприємства загалом, що призведе до по#
гіршення фінансового стану та стане причиною виникнення проблем, щодо погашення нашої
заборгованості кредиторам.

Today, there are many factors, both internal and external environment, that have a negative impact
on the company's activities, destabilize its financial condition, and harm its functioning in general.
Despite this, Enterprises try to carry out their activities in such a way as to achieve high results, but
at the same time have relatively low costs. The first stage is to achieve stable work with the company's
current assets. The greatest attention is drawed to current assets, which have a significant place in
the process of enterprise activity, because they have certain components in their composition that
need to be constantly monitored, make appropriate analysis and develop certain actions to eliminate
certain negative factors. This article reflects the procedure for interpreting the economic category
"current assets" from the point of view of current legislation and the opinions of scientists. Their
economic essence, as the main element of ensuring the implementation of economic activities of
the enterprise, is revealed and the components of working capital are reflected. The sequence
according to which it is desirable to conduct an analysis is reflected in order to determine the
necessary indicators with which it is possible to develop an effective working capital management
system of the enterprise. Models for determining the optimal size of inventory is needed to maintain
operations that are highlighted, as well as the use of which will help to determine the required volume
of production. Besides, rationing of the use of funds in the production process at the enterprise, it is
possible to achieve the desired result with the most efficient use of available resources. It is also
necessary to pay attention to optimizing the company's accounts receivable, because improper
control over its condition can lead to an increase in debts, the risk of non#payment, which is a negative
phenomenon for the company in general, which will lead to a deterioration in the financial condition
and cause problems in paying off our debt to creditors.

Ключові слова: оборотні активи, класифікація, ліквідність, оптимізація.

Key words: current assets, classification, liquidity, optimization.

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

Дослідженням питань оптимізації та ефективності

управління обіговими активами присвятила час велика

кількість відомих вітчизняних і зарубіжних науковців.

Значний внесок у дослідження проблем пов'язаних з

оптимізацією управління оборотними активами зроби�

ли такі вітчизняні науковці: В.В. Биковський, О.С. Бонда�

ренко, А.І. Голубко, Г.В. Брушко, В.І. Чобіток, К.С. Пя�

тилокотова, Р.А. Став'юк, В.В. Ковальов, І.А. Бланк,

Д.Л. Ящук та ін.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета та завдання статті — розглянути підходи до

тлумачення поняття "оборотні активи", розглянути

склад та структуру, показники ефективності їх викори�

стання, проаналізувати їх зв'язок з діяльністю підприє�

мства. На основі даних розробити рекомендації щодо

оптимізації використання оборотних активів на

підприємстві, для забезпечення функціонування під�

приємства в умовах кризи.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Найважливішою складовою забезпечення функ�

ціонування підприємства є оборотні активи, бо вони є ос�

новою рушійною силою діяльності підприємства Оборотні

засоби постійно знаходяться у русі, здійснюють кругообіг,

переходячи з грошових засобів у виробничі запаси, з ви�

робничих запасів — у незавершене виробництво, з неза�

вершеного виробництв — у готову продукцію, з готової

продукції — у кошти в розрахунках, з коштів у розрахун�

ках — у грошові засоби. Тому головним є вирішення про�

блеми організації діяльності підприємства у частині обо�

ротних активів. Необхідно зазначити на тому, що у разі

нестачі необхідного обсягу активів у певний час, може

спровокувати до втрат можливостей виконувати свої зо�

бов'язання у повній мірі. Фінансова нестабільність зовні�

шнього середовища, посилення конкуренції на ринках є

передумовами до виникнення проблеми забезпечення

життєздатності підприємства та створення умов для по�

гіршення ситуації у майбутньому. До факторів зовнішньо�

го середовища відносять: економічну ситуацію в країні

загалом; темпи інфляції (дефляції); рівень ставок банкі�

вського кредитування; тенденції інвестиційного ринку

(інвестиційний клімат); особливості податкового законо�

давства; недосконалість нормативно�правової докумен�

тації; зменшення чисельності населення.

Розв'язання зазначеної проблеми потребує модифі�

кації системи управління підприємством, і передусім це

стосується оборотних активів. Раціональне управління

обіговими активами дозволяє підвищити ефективність

операційної та фінансової діяльності у взаємозв'язку.

Пріоритетним напрямом вирішення основних завдань уп�

равління обіговими активами є розробка механізму оп�

тимізації, що дозволить обрати серед безлічі можливос�

тей, найкращий варіант їх обсягу і структури з точки зору

цілей розвитку підприємства. Значущість проблем, що

пов'язані з оптимізацією оборотних активів підприємств,

пояснюється і тим, що оборотні активи займають вагому

частку в загальному обсязі майна, тому навіть незначні

їх зміни або невідповідність оптимізаційним параметрам

можуть призвести до помітного позитивного або негатив�

ного ефекту; ці активи характеризуються високим рівнем

мобільності та швидкістю обороту. Від структури, обся�

гу та швидкості руху ліквідних активів залежать можли�

вості суб'єктів підприємництва щодо збільшення обсягів

обороту, забезпечення відповідних рівнів ліквідності,

платоспроможності, рентабельності тощо. Для того щоб

розуміти, як оптимізувати використання оборотних ак�

тивів, необхідно дослідити їх визначення. Існує багато

підходів до трактування даної категорії, а саме:

1. Відповідно до Національного положення (стан�

дарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до

фінансової звітності" [7], оборотні активи — гроші та

їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також

інші активи, призначені для реалізації чи використання

протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти

місяців з дати балансу.

За думкою Шелудько В.М., оборотними є активи,

що обслуговують господарський процес і забезпечують

його неперервність [12, с. 61—67].

Оборотні активи — це ресурси господарюючих

суб'єктів, інвестовані в оборотні виробничі фонди і фон�

ди обігу для забезпечення безперервного процесу ви�

робництва і реалізації продукції [11, с. 152—160].

Слав'юк Р.А. вважає, що оборотні активи — це ре�

сурси, які належать підприємству і які напевно буде пе�

ретворено на гроші чи використано іншим чином протя�

гом року з дати складання бухгалтерського балансу [10,

с. 197].

Оборотні активи — активи, що споживаються у ході

виробничого процесу протягом року або звичайного

операційного циклу, що перевищує 12 міс. через спе�

цифіку технологічного виробництва, і тому такі що по�

вністю переносять свою вартість виготовленої продукції

[5, с. 58].

У своїй роботі Бланк І.А. зауважив, що оборотні

активи — це сукупність майнових цінностей підприєм�

ства, що забезпечують поточну виробничо�комерцій�

ну діяльність підприємства та, що повністю спожива�

ються у процесі одного виробничо�комерційного цик�

лу [2, с. 125].

Як можна побачити, є велика кількість варіантів тлу�

мачення поняття, але всі вони дають можливість виді�

лити спільні риси, які в свою чергу характеризують обо�

ротні фонди з різних сторін. Отже, "оборотні активи" —

це активи підприємства, що використовуються підприє�

мством протягом дванадцяти місяців або операційного

циклу, якщо він є більшим, та переносять свою вартість

на вартість новоствореної продукції повністю, забезпе�

чуючи безперервний процес виробництва і реалізації

продукції. В наукових джерелах можна побачити поділ

оборотних активів за економічним змістом на: фонди

обігу та оборотні виробничі фонди.

Оборотні фонди є матеріальними ресурсами під�

приємства, частка виробничих фондів, які повністю спо�

живаються в кожному виробничому циклі, змінюючи

свою первісну форму, розміри та властивості та пере�

носять свою вартість на вартість на створювану продук�

цію в повному обсязі. Одна їх частина входить до про�

дукції та утворює її матеріальний склад, а друга допо�

магає виконувати виробничий процес.

Фондами обігу є та частина засобів виробництва, яка

не бере участі у виробничих циклах, але авансується

підприємством на створення засобів оборотних фондів:

матеріалів, сировини, деталей, палива тощо. Іншими

словами, фонди обігу — це всі засоби, які перебувають

на підприємстві у грошовій чи безготівковій формі і

юридично, в будь�який момент, можуть бути конверто�

вані у вільні кошти підприємства.

Під час розгляду фінансової звітності, в цьому ви�

падку "Балансу (Звіту про фінансовий стан)" першою

статтею у розділі ІІ "Оборотні активи" є запаси. Відпо�

відно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

(далі П(С)БО) № 9 "Запаси" формулюється наступне

визначення поняття запасів, а саме:

Запаси — активи, які: утримуються для подальшо�

го продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної гос�

подарської діяльності; перебувають у процесі виробниц�

тва з метою подальшого продажу продукту виробницт�

ва; утримуються для споживання під час виробництва

продукції, виконання робіт та надання послуг, а також

управління підприємством [8].
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Поточні біологічні активи — біологічні активи, здат�

ні давати сільськогосподарську продукцію та/або до�

даткові біологічні активи, приносити в інший спосіб еко�

номічні вигоди упродовж періоду, що не перевищує два�

надцяти місяців, а також тварини на вирощуванні та

відгодівлі[8].

Багато уваги науковці приділяють розгляду дебі�

торської заборгованості, бо вона є вагомою частиною

складу обігових активів. Відповідно до П(С)БО №10 [9]

"Дебіторська заборгованість" дебіторська заборго�

ваність — сума заборгованості дебіторів підприємству

на певну дату.

Дебіторами є юридичні та фізичні особи, які вна�

слідок минулих подій стали винні підприємству певну

суму грошових коштів, їх еквівалентів та інших активів.

Виділяють довгострокову і поточну дебіторську за�

боргованість за терміном погашення.

Залежно від своєчасності погашення поточна дебі�

торська заборгованість класифікується:

— сумнівна — дебіторська заборгованість, щодо

якої є невпевненість у її погашенні боржником;

— безнадійна — дебіторська заборгованість, щодо

якої є впевненість у її непогашенні боржником або за

якою минув строк позовної давнини.

Поточні фінансові інвестиції — це інвестиції на

строк, що не перевищує один рік, які мають можливість

бути вільно реалізовані у будь�який момент (крім інвес�

тицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Грошові кошти (гроші) — готівка, кошти на рахун�

ках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів (грошей) — коротко�

строкові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно

конвертуються у певні суми грошей і які характеризу�

ються незначним ризиком зміни вартості.

Для успішного функціонування підприємства необ�

хідно розробити певну систему управління обіговими

активами.

Під системою управління обіговими фондами необ�

хідно усвідомлювати сукупність відокремлених, але по�

в'язаних між собою елементів, що забезпечують цілес�

прямовану дію на об'єкт управління, шляхом реалізації

функцій управління через використання комплексу ме�

тодів управління з метою підтримання відповідного

рівня фінансової стійкості, платоспроможності та ліквід�

ності підприємства.

Важливим для засобів є показники ліквідності.

Ліквідність балансу виражається в ступені забезпече�

ності боргових зобов'язань підприємства його актива�

ми, строк обернення у грошову готівку яких, відповідає

строку погашення платіжних зобов'язань. Ліквідність

балансу досягається встановленням рівності між зобо�

в'язаннями підприємства та його активами. Вона харак�

теризує наявність у нього оборотних коштів у розмірі,

теоретично достатній кількості для погашення коротко�

строкових зобов'язань навіть з порушенням строків по�

гашення, які передбачені контрактом.

З метою розробки дієвої системи управління необ�

хідно провести аналіз обігових активів підприємства,

котрий проводиться у такій послідовності:

Перший етап включає в себе оцінку всього розміру

оборотних активів підприємства та аналізують зміни в

їх обсязі протягом звітного періоду. Під час проведен�

ня цієї операції визначається частка обігових фондів у

загальному сумі активів та її зміна протягом періоду.

Зіставлення темпів росту оборотних активів з темпами

інфляції дозволяє визначити номінальний і реальний

приріст оборотних активів підприємства.

На другому етапі досліджують структуру обігових

активів підприємства за кваліфікаційними ознаками

(прибутковості, швидкості оборотності, платоспромож�

ності, інфляційної захищеності тощо). Це дозволяє нам

оцінити основні тенденції в зміні складу оборотних ак�

тивів та ступінь досягнення відповідної мети діяльності.

Третій етап направлений на аналіз, бо необхідно

кількісно обчислити вплив факторів, які зумовлюють

зміни в обсязі оборотних активів підприємства.

На четвертому етапі аналізу оцінюють зміни в складі

джерел фінансування обігових фондів підприємства.

Для цього обчислюють розмір власного оборотного

капіталу, порівнюють з відповідними показниками за

попередні періоди. Питома вага власних джерел фінан�

сування оборотних активів використовується для оцін�

ки ступеня фінансової стійкості підприємства, його не�

залежності від зовнішніх джерел фінансування.

На п'ятому етапі аналізу з використанням певних

коефіцієнтів обчислюються показники ефективності

використання оборотних активів, проводять їх аналіз та

формують аналітичні висновки.

За результатами аналізу визначають загальний

рівень ефективності фінансового менеджменту оборот�

ними активами та виявляють основні напрями його по�

кращення.

Оптимізація повинна виходити з обраного підходу

формування оборотних активів для забезпечення відпо�

відного рівня співвідношення ефективності використан�

ня і ризику.

За дієвого управління запасами на підприємстві

можна досягти зменшення тривалості операційного цик�

лу, знизити поточні затрати на зберігання оборотних ак�

тивів і в свою чергу вивільнити частину оборотних ак�

тивів з господарського обороту, що дозволить реінвес�

тувати або перерозподілити їх в інші галузі.

Одним з головних завданням та окремим етапом

системи управління оборотними фондами підприємств

є знаходження величини оптимальної потреби в цих

активах. Одним з шляхів оптимізації оборотних активів,

а саме виробничих запасів є дослідження необхідного

обсягу замовлення, для того щоб забезпечити безпе�

рервну господарську діяльність підприємства.

Важливим моментом в цьому є управління мате�

ріальними запасами й оцінка витрат на зберігання та ван�

тажно�розвантажувальні роботи. Бо при перевищенні

оптимального рівня запасів потрібно мати додаткові

переміщення. Не рідко підприємства для зменшення

ризику втрат запасів проводять їх страхування, в тому

числі й надлишкових запасів. Це свідчить, про не�

обхідність правильного та обгрунтованого визначення

оптимального розміру замовлення для зменшення мож�

ливих витрат.

На підприємстві сировина та матеріали, незаверше�

не виробництво, готова продукція утворюють необхід�

ну частину виробничо�господарської діяльності підприє�

мства. Тому необхідно правильно спрогнозувати не�

обхідні обсяги, за для визначення оптимального рівня.
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Для управління матеріальними запасами викорис�

товують наступні моделі:

— оптимальної партії замовлень;

— філософії своєчасності або JIT — калькулюван�

ня.

При використанні першого методу, оптимальним

розміром замовлення є такий обсяг періодичних поста�

вок, при якому забезпечується необхідна кількість за�

пасів та мінімізуються сукупні витрати, пов'язані із за�

купівлею та зберіганням запасів на підприємстві.

Першим етапом процесу управління є ідентифікація

всіх витрат із доставки та зберігання запасів. Витрати

можна поділити на три групи:

— пов'язані із зберіганням запасів;

— оформленням замовлення, завантаженням,

відправкою, транспортуванням і прийманням сировини

та матеріалів;

— пов'язані із недостачею запасів.

Витрати зі зберігання збільшуються пропорційно

середнього розміру запасів. Величина запасів залежить

від частоти їх поповнення. Наприклад, якщо річна по�

треба у сировині складає S од., а підприємство замов�

ляє N однакових партій в рік, то S/N од. — величина

одного замовлення.

Ми повинні визначити оптимальний обсяг замовлен�

ня, для цього використовуємо наступну формулу (форм.

1):

H
DO2EOQ = (1),

де: EOQ — оптимальний обсяг замовлення; D —

річна потреба в запасах; O — витрати на одне замов�

лення; H — витрати на зберігання одиниці товару.

На основі EOQ (за умови, що значення показника

відоме) можуть бути проведені інші розрахунки. Кіль�

кість замовлень, які необхідно розмістити протягом

одного року (n), визначається відношенням:

EOQ
Dn = (2),

де: n — кількість замовлень; D — річна потреба в

запасах; EOQ — оптимальний обсяг замовлення.

Модель розрахунку оптимальної партії поставки

можна використовувати не тільки для розрахунку об�

сягу замовлення, а також для визначення обсягу опти�

мальної партії виробництва продукції та періоду вироб�

ничого циклу, якщо налагодження обладнання прово�

диться один раз для кожної партії продукції, яка виго�

товляється. Для цього замість витрат на одне замовлен�

ня використовують витрати на одне налагодження об�

ладнання та вартість зберігання одиниці запасу про�

дукції.

В якості "максимального ефекту" слід прийняти до�

сягнення мети управління оборотними активами, а під

"мінімальними витратами" розуміти не тільки витрати,

пов'язані з формуванням і зберіганням оборотних

активів, але і витрати, що виникають за відсутності не�

обхідних активів у достатній кількості, тоді оптималь�

ними, залежно від цілей підприємства та певних обме�

жень, можуть бути як мінімальні, так і максимальні та

середні розміри оборотних активів. Таким чином, виз�

начення оптимального розміру оборотних активів по�

винно узгоджуватись з відповідними цілями, які є оріє�

нтиром в управлінні ними.

Другим є метод філософії своєчасності або JIT (Just

— In�Time) — калькулювання передбачає логістичну

концепцію, в основі якої є принципи "Бережливе вироб�

ництво".

Бережливе виробництво — концепція менеджмен�

ту, яка заснована на усунення всіх видів втрат. Береж�

ливе виробництво передбачає залучення у процес опти�

мізації бізнесу кожного співробітника та максимальну

орієнтацію на споживача.

Для досягнення оптимального стану та розвитку

системи необхідно враховувати багато факторів, які

впливають на функціонування системи.

Важливим для діяльності є процес нормування ви�

користання обігових фондів підприємства. Особливе

місце в системі норм і нормативів, що встановлюються

підприємством, відводиться саме нормативам оборот�

них активів.

Список літератури Нормування — це один із основ�

них методів оптимізації рівня оборотних активів, що

усуває їх незбалансованість. Адже незбалансованість

оборотних активів може викликати [14]:

У разі дефіциту:

— перебій в постачанні сировини і матеріалів і, як

наслідок,— збільшення тривалості виробничого циклу

і збільшення витрат;

— зменшення обсягів продаж через відсутність за�

пасів готової продукції;

— додаткові збитки на вирішення задач фінансуван�

ня.

У разі надлишку оборотних активів:

— фізичне або моральне старіння запасів;

— збільшення витрат на зберігання надлишків за�

пасів;

— банкрутство боржників;

— збільшення податку на майно з причини наявності

великого обсягу ТМЦ і готової продукції;

— зменшення реальної вартості дебіторської забор�

гованості і грошових коштів з причини інфляції.

Нормування — це процес розрахунку тієї частини

оборотних активів (запасів та витрат), яка потрібна

підприємству для гарантування нормального, безпе�

рервного процесу виробництва, реалізації продукції

та здійснення розрахунків. Головне завдання норму�

вання полягає у визначенні економічно обгрунтова�

ного розміру оборотних активів у мінімальному

розмірі, що забезпечують безперервне фінансуван�

ня планових витрат на виробництво та продаж про�

дукції, а також здійснення розрахунків у встановлені

терміни.

Значення нормування оборотних активів полягає у

такому:

1. Для забезпечення безперебійної роботи підприє�

мства потрібно правильне визначення необхідних обо�

ротних активів.

2. Ефективне використання активів досягається точ�

ними розрахунками необхідного обсягу.

3. Виконання плану виробництва, реалізації, прибут�

ку та рівня рентабельності залежить від правильно вста�

новленого нормативу оборотних активів.
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4. Обгрунтовані нормативи оборотних активів спри�

яють зміцненню режиму економії, мінімізації ризику

підприємницької діяльності [4].

 Нормування обігових активів включає розробку та

встановлення на кожному підприємстві спеціальних

норм за окремими видами матеріальних цінностей, ви�

трат виробництва і т.д. та розрахунок нормативу влас�

них оборотних активів у грошовому виразі на кінець

року, кварталу.

Норма — це обчислювальна за кожним видом обо�

ротних активів відносна або мінімальна їх величина, що

необхідна для розрахунку нормативу. За окремими ви�

дами оборотних активів вона розраховується в абсолют�

них величинах (гривнях, копійках), за іншими — у

відносних (відсотках).

Основою для розрахунку є дані бухгалтерського

обліку, облікові реєстри, звіти, дані з виробництва, ана�

літичний облік матеріальних цінностей, періоди поста�

чання, технологічні карти, результати проведених інвен�

таризацій..

Розроблені норми бувають різних видів та термінів

дії, але вони можуть переглядатися при зміні технології

виробництва, номенклатури продукції, що випускаєть�

ся, умов матеріально�технічного постачання та ін.

Якщо звернути увагу на питання управління дебі�

торською заборгованістю, то підприємство може досяг�

нути успіхів у зменшенні необхідності в активах. Управ�

ління дебіторською заборгованістю є невід'ємною скла�

довою діяльності відділу збуту будь�якого суб'єкта гос�

подарювання. Велика частка дебіторської заборгова�

ності у загальній структурі активів знижує ліквідність,

фінансову стійкість та підвищує ризик фінансових

збитків. Для прискорення обороту дебіторської забор�

гованості доцільно проводити програму з надання зни�

жок на оплату товару готівкою, або одразу після його

придбання. Однак така програма має право на реаліза�

цію лише у тих компаніях, де є міцні умови та контакти з

покупцями, тобто лише з постійними клієнтами, у яких

компанія може бути цілком впевнена щодо термінів та

сум.

До основних проблем управління дебіторською за�

боргованістю, з якими стикаються підприємства та

організації, їх можна віднести:

— відсутність інформації щодо термінів погашення

зобов'язань підприємствами�дебіторами;

— не розроблені правила та методика роботи з про�

строченою дебіторською заборгованістю;

— недостатня кількість даних, а іноді їх повна

відсутність, про зростання витрат, пов'язаних зі

збільшенням розміру дебіторської заборгованості;

— не здійснюється оцінка фінансового стану дебі�

торів і ефективність надання відстрочок платежів [3].

Для вирішення вищезгаданих проблем з метою по�

кращення фінансового стану господарюючих суб'єктів

необхідно визначити чітку методику та етапи управлін�

ня дебіторською заборгованістю.

Для здійснення ефективного управління оборотни�

ми активами підприємства необхідно виконати такі за�

ходи:

1. Оптимізувати використання запасів підприємства

шляхом оцінки загальної потреби в сировині на плано�

вий період, періодичного уточнення оптимальної партії

замовлення сировини, регулярного контролю умов збе�

рігання запасів.

2. Оптимізувати розмір грошових коштів шляхом

постійного контролю за сумою оборотних активів у гро�

шовій формі, в абсолютно ліквідній формі, а також шля�

хом підтримки відповідної частини високоліквідних ак�

тивів у формі поточних фінансових інвестицій та інших

активів, які можна швидко конвертувати в грошові кош�

ти, що дає можливість підтримувати платоспроможність

підприємства на належному рівні.

3. Оптимізувати рівень дебіторської заборгованості

шляхом моніторингу за станом розрахунків з дебітора�

ми, оцінки платоспроможності та ділової репутації де�

біторів, страхування ризиків тощо.

4. Оптимізувати структуру і склад оборотних активів

за допомогою прискорення оборотності оборотних

активів загалом та окремих їхніх елементів.

5. Зменшити тривалість фінансового циклу, за ра�

хунок прискорення обороту виробничих запасів та деб�

іторської заборгованості і некритичного уповільнення

оборотності кредиторської заборгованості підприєм�

ства постачальникам;

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Узагальнення особливостей управління оборотни�

ми активами показало, що від якості управління обо�

ротними активами буде залежати платоспроможність

господарюючого суб'єкта, рівень його рентабельності,

формування можливостей роботи у непередбачуваних

ситуаціях, масштабність та рівень виробництва і кінце�

вої реалізації продукції. Розглянуто підходи до визна�

чення поняття "оборотних активів", основні критерії

класифікації, порядок аналізу для формування основи

для створення системи управління оборотними активів

найбільш суттєвих складових.
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ФОРМАТ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

The article examines the concept of "social inclusion" as a process which ensures gain the
opportunities to participate fully in economic, social, political and cultural life. The problems of such
social inclusive groups as persons with disabilities, persons released from places of deprivation of
liberty, participants of ATO/UFO, women in difficult circumstances, homeless persons, elderly
persons, children and youth, residents of rural areas are systematized in the following areas:
economic, socio#psychological, professional, legal, medical. It was shown that the main economic
problems for the majority of inclusive groups are low income, difficulties with employment. The
consequence is crime, health problems, various forms of addiction, lack of communication and social
adaptation.

The concept of "creative industries" as sectors whose activities are based on cultural values, or
other artistic individual or collective creative expressions is considered. The possibilities of creative
business areas (advertising, architecture, crafts, design, fashion, video, film and photography,
games, music, publishing and printing activities, computers, research and development) to solve
the problem of social exclusion are analyzed. It was revealed that for involvement in most types of
economic activity, a qualification at the level of upper secondary education, post#secondary non#
tertiary education is sufficient. As a result, a significant number of socially inclusive groups can be
included in the production of economic and public goods.

Based on the study of the most common social business models, it was shown that a partial solution
to the problems of social inclusive groups, such as low incomes and employment problems, is possible
on the basis of creative industries using such common social business models as employment model,
fee#for#service model, service subsidy model, cooperative model, low#income client as market model,
organizational support model. At the same time, the financial self#sufficiency of enterprises is ensured
mainly due to income from the sale of products and services.

У рамках статті вивчено поняття "соціальної інклюзії" як процесу, що забезпечує отримання
можливостей для повноцінної участі в економічному, соціальному, політичному і культурному
житті. Систематизовано проблеми таких соціальних інклюзивних груп, як інваліди; особи,
звільнені з місць позбавлення волі; учасники АТО/ООС; жінки у складних життєвих обставинах,
бездомні особи; літні особи; діти та молодь; жителі сільської місцевості за такими напрямами:
економічні, соціально#психологічні, професійні, правові, медичні. Показано, що основними
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INTRODUCTION
Due to The Copenhagen Declaration and Programme

of Action, a key outcome of the 1995 World Summit for

Social Development, building inclusive societies is a

longstanding commitment of the international community

and a major component of the quest for a new humanism.

Inclusive society is based on fundamental values of equity,

equality, social justice, and human rights and freedoms,

as well as on the principles of tolerance and embracing

diversity [1]. UNESCO is particularly concerned by the

issue of human rights, discrimination, gender equality,

poverty eradication, democracy, sciences and social

transformations, including urbanization and migration. The

organization has prioritized working on social inclusion

policies, for three groups of potentially disadvantaged

people: migrants, persons with disabilities, and indigenous

minorities, with a focus on youth [2].

Almost 106 thousand children, or 1.5% of the total

child population of the country (Ukraine), live and are

brought up in boarding schools. Every three days,

250 children are admitted to boarding schools

mainly because of poverty and the inability to

provide the necessary services for the child. At

least 600 thousand children live in dysfunctional

families [3]. Thus, the problems of the international

community are also relevant for Ukraine. In this

regard, this study is devoted to the study of

inclusive opportunities of Ukrainian society.

International Trade Centre reports that the

creative industries sector accounts for 7% of the

world's GDP, growing at an annual rate of 8.7%

[4]. The development of the creative industries

sector is not only an engine to increase the share

of developing countries in world trade, but can also

directly benefit poor communities by generating

income, creating jobs and empowering artists and

people.

економічними проблемами для більшості інклюзивних груп є низький рівень доходів, пробле#
ми з працевлаштуванням. Наслідком є злочинність, проблеми зі здоров'ям, різні форми за#
лежності, брак спілкування та соціальної адаптації.

Розглянуто концепцію "креативних індустрій" як сектори, діяльність яких заснована на куль#
турних цінностях або інших художніх індивідуальних або колективних творчих виразах. Проана#
лізовано можливості сфер креативного бізнесу (реклама, архітектура, ремесла, дизайн, мода,
відео, кіно і фотографія, ігри, музика, видавнича і поліграфічна діяльність, комп'ютери, дослі#
дження і розробки) для вирішення проблеми соціальної ексклюзії. Виявлено, що для залучен#
ня до більшості видів економічної діяльності достатньою є кваліфікація на рівні старша серед#
ня освіта, післяшкільна невища освіта. В результаті значна кількість соціальних інклюзивних
груп може бути включена у виробництво економічних і суспільних благ.

На основі вивчення найбільш поширених моделей соціального бізнесу показано, що частко#
ве вирішення проблем соціальних інклюзивних груп, як#от: проблеми низьких доходів і зайня#
тості, можливо на основі креативних індустрій з використанням таких загальних соціальних
бізнес#моделей, як модель зайнятості, модель плати за послуги, модель субсидування послуг,
кооперативна модель, модель ринку з низьким доходом клієнта, модель організаційної підтрим#
ки. Водночас забезпечується фінансова самодостатність підприємств переважно за рахунок
доходів від продажу продуктів і послуг.

Key words: social inclusion, sustainable development, creative business, social enterprise, stakeholders

Ключові слова: соціальна інклюзія, сталий розвиток, креативний бізнес, соціальне підприємство, стей�

кхолдери.

As Ukraine is among the top�25 countries in the

category "Most awarded countries" in the Global Creativity

Report 2019 by Cannes Lions [5]. The most developed sub�

sectors of the creative industries are advertising, IT sector,

media, design, and handicraft. The fashion industry has

been evolving and expanding for many years and has the

potential for growth [6]. Based on this creative industries

are considered as an effective tool for increasing social

inclusive. This statement needs more deep investigation,

which is performed in the article.

LITERATURE REVIEW
Creative industries are increasingly acknowledged

worldwide for having enormous potential as engines

driving economic and social development [7]. Not only do

they account for higher than average growth rate and job

creation, but they are also channels of cultural identity

which play a key role in promoting cultural diversity. An

interesting issue for detailed consideration is the

Source Definition 
UNESCO Social rights bring together numerous rights that must be dealt 

with at the local level: rights to housing, education, clean water 
and health care emphasize the role of local authorities as a 
welfare provider and social provision as a duty which lies within 
city halls and councils [9] 

UNEVOC The conditions and processes whereby an individual or a 
population group is granted access to benefits or beneficial 
circumstances, including those related to education and training 
[10]. 

World Bank The process of improving the ability, opportunity, and dignity of 
people, disadvantaged on the basis of their identity, to take part in 
society [11]. 

Commission of 
the European 
Communities 

The process which ensures that at risk of poverty and social 
exclusion gain the opportunities and resources necessary to 
participate fully in economic, social, political and cultural life 
and to enjoy a standard of living that is considered normal in the 
society [12]. 

Table 1. Definition of "social inclusion"

Source: built by the author based on [9—12].
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combination of trends in social inclusive development and

breakthrough opportunities of creative industries. For

Ukrainian realities, the issue is further actualized by the

widespread social exclusion.

Social exclusion refers to the multiple and changing

factors resulting in people being excluded from the normal

exchanges, practices and rights of modern society [8]. One

of the most obvious factors is poverty, but social exclusion

also refers to inadequate rights in housing, education,

health and access to services. These problems are acute

for such social groups as persons with disabilities; persons

released from prison; participants in the anti�terrorist

operation; women who have fallen into difficult life

circumstances; homeless people; elderly people; children

and youth; residents of rural areas.

 An inclusive society should also be equipped with

appropriate mechanisms that enable all its citizens to

participate in the decision�making processes that

affect their lives, and ultimately shape their common

future [1]. Thus, the question of models and forms of

realization of creative industries' opportunities

for solving the problems of the main inclusive

groups of the population requires detailed

consideration.

PURPOSE OF ARTICLE
The purpose of the article is to study the main

problems of social inclusive groups of the

population, as well as the possibilities of solving

these problems on the basis of creative industries

and social business models.

RESULTS
To study the problem, the main approaches to

the definition of "social inclusion" were studied. The

results are presented in table 1.

Type  
of problems 

Inclusive social 
group 

Economic 
Social and 

psychological 
problems 

Professional Legal Medical 

Persons with 
disabilities 

low income; 
lack of special jobs, 
acceptable working 
conditions 

lack of material, 
technical, 
information, 
methodological 
support 

lack of vocational 
training facilities 
and opportunities 
for continuing 
education 

 insufficient 
quantity and 
quality of 
affordable 
treatment 
services 

Persons released 
from places of 
deprivation of 
liberty 

 difficulties in 
communicating with 
other people 

lack of proper 
professional 
qualifications 

lack of basic identity 
documents; lack of 
awareness of their 
rights/responsibilities 

needs for the 
treatment of 
various somatic 
and infectious 
diseases 

Participants of 
the anti-terrorist 
operation 
(ATO) / united 
forces operation 
(UFO) 

 social adaptation is 
difficult 

need for retraining  psychological 
and physical 
rehabilitation 

Women in 
difficult 
circumstances 

inability to 
independently 
provide living 
conditions 

low self-esteem, 
self-doubt, 
dependence on men 

limited 
opportunities for 
professional 
qualification 

  

Homeless 
persons 

lack of adequate 
housing 

social adaptation is 
difficult 

limited 
opportunities for 
professional 
qualification 

lack of awareness of 
rights and 
opportunities 

limited access to 
health facilities 

Elderly persons low income level narrowing the scope 
of communication, 
exclusion from 
society 

restriction of vital 
activity 

 lack of 
affordable 
essential health 
services 

Children and 
youth 

lack of information 
about the nature of 
labor relations, 
unemployment 

child crime; low 
level of readiness for 
independent life; bad 
habits and addiction 

limited 
opportunities for 
professional 
qualification 

  

Residents of 
rural areas 

lack of access to 
basic infrastructure, 
low income, 
unemployment 

 limited 
opportunities for 
professional 
qualification 

  

Table 2. Bank of problems of inclusive social groups

Source: built by the author based on [3].

Source Definition 
Cambridge 
Dictionary 

Industries that are based on work in 
which original ideas are important, such as work in the arts or 
the media, in designing computer software, etc [13] 

International 
Trade Centre 

Creative industries uses an individual's creativity, skill and 
talent for job and wealth creation through the generation and 
exploitation of intellectual property [4] 

Deloitte Industries that use culture as an input and have a cultural 
dimension, although their outputs are mainly functional. They 
include architecture and design, which integrate creative 
elements into wider processes, as well as sub-sectors such as 
graphic design, fashion design, or advertising [14] 

Commission of 
the European 
Communities 

Cultural and creative sectors are comprised of all sectors 
whose activities are based on cultural values, or other artistic 
individual or collective creative expressions [8] 

Table 3. The concept of "creative industries"

Source: built by the author based on [4; 8; 13; 14].
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Business 
area Types of business Minimal ISCED level of 

education needed 
Inclusive groups of 

stakeholders 
The key problems 

solutions 
Advertising marketing research, 

advertising communications 
planning, production of 
advertising materials, 
public relations campaigns 

Upper secondary 
education; 
Post-secondary non-
tertiary education; 
Short-cycle tertiary 
education; 
Bachelor’s level 

Persons with disabilities; 
Women in difficult 
circumstances; 
Children and youth; 
Residents of rural areas 

low incomes; 
difficulty of employment; 
low self-esteem; child 
crime; internet addiction 

Architecture planning of construction 
costs, preservation of 
heritage buildings, 
engineering consulting 

Bachelor’s level; 
Master’s level 

Persons with disabilities; 
Women in difficult 
circumstances; Elderly 
persons 

low incomes; difficulty of 
employment; low self-
esteem; social exclusion 

The market 
for artistic 
goods 

trade in original, unique and 
rare goods of high artistic 
and aesthetic value through 
auctions, galleries, shops, 
supermarkets and the 
Internet 

Short-cycle tertiary 
education; 
Bachelor’s level 

Persons with disabilities; 
Children and youth; Elderly 
persons 

low incomes; difficulty of 
employment; social 
exclusion; child crime 

Crafts manufacture of handmade 
products 

Lower secondary 
education; 
Upper secondary 
education; 
Post-secondary non-
tertiary education 

Persons with disabilities; 
Persons released from places 
of deprivation of liberty; 
Participants of ATO / UFO; 
Homeless persons; 
Children and youth; 
Residents of rural areas 

low incomes; difficulty of 
employment; lack of 
professional qualifications 

Design  creation of graphic design, 
interior design, industrial 
design, packaging 
production 

Upper secondary 
education; 
Post-secondary non-
tertiary education; 
Short-cycle tertiary 
education; 
Bachelor’s level 

Persons with disabilities; 
Persons released from places 
of deprivation of liberty; 
Women in difficult 
circumstances; 
Children and youth; 
Residents of rural areas 

low incomes; difficulty of 
employment; difficulties in 
communicating with other 
people; low self-esteem; 
child crime; internet 
addiction 

Fashion  design of clothing, shoes 
and fashion accessories, 
fashion advice, distribution 
of fashion products 

Lower secondary 
education; 
Upper secondary 
education; 
Post-secondary non-
tertiary education; 
Short-cycle tertiary 
education 

Persons with disabilities; 
Women in difficult 
circumstances; 
Children and youth 

low incomes; difficulty of 
employment; low self-
esteem; child crime; 
internet addiction 

Video, film 
and 
photography 

video and photo production 
services 

Lower secondary 
education; 
Upper secondary 
education; 
Post-secondary non-
tertiary education; 
Short-cycle tertiary 
education 

Persons with disabilities; 
Persons released from places 
of deprivation of liberty; 
Participants of ATO / UFO; 
Women in difficult 
circumstances; 
Children and youth; 
Residents of rural areas 

low incomes; difficulty of 
employment; lack of 
professional qualifications; 
difficulties in 
communicating with other 
people; social adaptation; 
low self-esteem; child 
crime; internet addiction 

Games creation and distribution of 
computer games 

Upper secondary 
education; 
Post-secondary non-
tertiary education; 
Short-cycle tertiary 
education; 
Bachelor’s level 

Persons with disabilities; 
Children and youth 

low incomes; difficulty of 
employment; child crime; 
internet addiction 

Music  creation, musical 
performance, reproduction 
and distribution of sound 
recordings 

Upper secondary 
education; 
Post-secondary non-
tertiary education; 
Short-cycle tertiary 
education 

Persons with disabilities; 
Persons released from places 
of deprivation of liberty; 
Participants of ATO / UFO; 
Children and youth; 
Residents of rural areas 

difficulty of employment; 
lack of professional 
qualifications; difficulties 
in communicating with 
other people; social 
adaptation; internet 
addiction 

Publishing 
and printing 
activities 

writing content and 
publishing books, 
magazines, and digital 
content 

Upper secondary 
education; 
Post-secondary non-
tertiary education; 
Short-cycle tertiary 
education; 
Bachelor’s level 

Persons with disabilities; 
Women in difficult 
circumstances; 
Children and youth; Elderly 
persons 

difficulty of employment; 
low self-esteem; social 
exclusion; child crime; 
internet addiction 

Computers computer services, software 
development, system 
integration, system design 
and analysis 

Post-secondary non-
tertiary education; 
Short-cycle tertiary 
education; 
Bachelor’s level; 
Master’s level 

Persons with disabilities; 
Children and youth 

low incomes; difficulty of 
employment; child crime; 
internet addiction 

Research and 
development 

scientific and technical 
developments to improve 
products and create new 
products, new processes, 
new methods and 
technologies that can meet 
the needs of the market 

Bachelor’s level; 
Master’s level; 
Doctoral level 

Persons with disabilities; 
Elderly persons 

low incomes; difficulty of 
employment; social 
exclusion 

Table 4. Inclusive opportunities of creative industries

Source: built by the author based on [3; 15—20].
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Thus, social inclusion means equal access to different

public goods for different groups of the population. The

problem of social exclusion is the lack or insufficient

provision of opportunities to include as many people as

possible in the production process. In order to understand

what human resources can be further involved in economic

turnover, the main problems of inclusive social groups were

analyzed and systematized. The results are summarized

in table 2.

According to table 2, the problems that affect

almost all inclusive groups are low income, employment

and ensuring the necessary level of well�being. The

solution to these and related problems lies in increasing

the level of involvement of social groups in the process

of creating economic and public goods. The purpose of

the article is to study the possibilities of creative

industries to solve the described problems. For this

purpose, the essence of the category "creative

Finance Model Impact Key 
stakeholders Revenues Expenditures Samples 

EMPLOYMENT 
MODEL 

employment and training of social 
inclusive groups; 
social adaptation and support 
(vocational training, mental health 
counseling, temporary housing) 

women in crisis 
situations, former 
addicts, homeless 
persons 

selling 
manufactured 
products and 
services 

operating costs; 
additional social 
costs due to the 
hiring of workers 
from social 
inclusive groups 

shop, a cafe, a bakery, 
a woodworking 
business 

FEE-FOR-SERVICE 
MODEL 

commercializing social services and 
selling them either directly to social 
inclusive groups or to third-party 
payers 

social inclusive 
groups 

payment for 
products and 
services, which 
covers their cost 

operating 
expenses; 
subsidies of 
social programs 
that do not have 
a business 
component 

organizations in 
which membership 
dues, trade 
associations 

MARKET 
INTERMEDIARY 
MODEL 

providing services (product 
development, production and 
marketing assistance, lending) to 
small producers to open them access 
to markets and increase the value of 
their products; the market 
intermediary buys products that 
customers produce, and then sells the 
products in retail markets at the 
expense of a surcharge 

small and 
medium business 

selling client 
products 

operating 
expenses, 
payment of 
services 
developers of 
services 
marketing and 
credit services 

agriculture, handicraft 
and marketing 

ENTREPRENEUR 
SUPPORT MODEL 

providing business support services 
to firms and private entrepreneurs 
 

small and 
medium business 

selling services to 
clients 

operating 
expenses of the 
business 

financial institutions, 
consulting agencies, 
companies providing 
professional services 
(accounting, legal, 
and market 
information) 

SERVICE 
SUBSIDIZATION 
MODEL 

redistributing income from activities social inclusive 
groups; territorial 
communities 

selling products 
or services 

operating 
expenses, 
financing of 
social programs 

any business 

COOPERATIVE 
MODEL 

providing services to members of the 
cooperative (market research, 
technical assistance, collective 
bargaining and lobbying, providing 
access to products and services, 
access to external markets) 

small producers 
of the same 
product group, 
the community of 
people with 
common needs 
(access to capital, 
health) 

sale of goods and 
services to 
members or 
external 
customers in 
commercial 
markets 

operating 
expenses, 
payment of the 
received services 
and products 

agricultural 
cooperatives, credit 
unions 

LOW-INCOME 
CLIENT AS 
MARKET MODEL 

providing access to products and 
services to individuals who are able 
to meet only their basic needs, 
improving customer health, 
education, quality of life and 
personal opportunities 

people with low 
income 

selling products 
or services 

operating 
expenses, 
marketing costs 

any business 

MARKET LINKAGE 
MODEL 

organizing business relationships 
between buyers and manufacturers 

small producers, 
local firms and 
cooperatives 

payment for 
intermediary 
services 

marketing 
research, event 
organization 

commercial, 
industrial, financial 
broker 

ORGANIZATIONAL 
SUPPORT MODEL 

financing a program that has a social 
impact 

social inclusive 
groups; territorial 
communities 

sale of goods and 
services to 
members or 
external 
customers in 
commercial 
markets 

operating 
expenses of the 
main activity; 
expenses of the 
social program 
and operating 
expenses of the 
non-profit parent 
organization 

any business 

Table 5. Social business models

Source: built by the author based on [22].
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industries" was studied. The results are presented in

table 3.

Based on the definition of the concept, a complex of

creative industries, including specific types of economic

activities, was systematized in the course of further

research. A comparison of the types of activities and the

minimum level of education required for inclusion in the

corresponding type of activity is carried out. On the basis

of the criterion of the level of education, the distribution of

inclusive groups of stakeholders between different spheres

of creative industries was completed. This distribution also

allowed us to identify key problems that can be solved on

the basis of the corresponding type of activity within the

creative industries. The results are presented in table 4.

Based on the data in table 4, for most of the presented

activities within the creative industries, upper secondary

education, post�secondary non�tertiary education is

sufficient. This creates opportunities to attract a

significant number of representatives of social inclusive

groups. At the same time, there is a potential to reduce

the severity of such problems as low incomes, difficulties

with employment, and social adaptation. The development

of the social orientation of creative industries is possible

in the format of a social business model.

According to social investment Programmes

WNISEF4, social enterprises are those employing more

than 50% of workers belonging to social inclusive groups,

and a large part of the profit is reinvested in the company's

development to create new jobs; working less than 50%

of workers belonging to social inclusive groups, and at

least 10% of the profit goes to a social purpose; at least

20% of the profit goes to social purpose [21]. To study

the prospects of applying creative business models to

involve inclusive groups, the main models of social

enterprises used in Ukraine were studied. The results of

the analysis are systematized in table 5.

Thus, for the involvement of social inclusive groups

based on creative industries using social business models

employment model, fee�for�service model, service

subsidization model, cooperative model, low�income client

as market model, organizational support model can be

achieved.

CONCLUSIONS
The issues of social inclusion, the main inclusive groups

and their current problems, and particularly the scope of

creative business, creative industries opportunities in

creating social impact were studied in the article. Based

on the materials considered, the following conclusions

were made:

1) Social inclusion is associated not only with limited

access to public goods, but also with exclusion from the

production of products and services.

2) The main social inclusive groups of Ukraine, whose

representatives for objective reasons are limited in the

possibilities of inclusion in the economic processes, are

persons with disabilities, persons released from places of

deprivation of liberty, participants of ATO/UFO, women

in difficult circumstances, homeless persons, elderly

persons, children and youth, residents of rural areas.

3) Provide a partial solution to the problems of social

inclusive groups, such as low incomes and employment

problems, possibly on the basis of creative industries using

such common social business models as employment

model, fee�for�service model, service subsidy model,

cooperative model, low�income client as market model,

organizational support model.
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RESEARCH OF THE INVESTOR'S STOCK PORTFOLIO FORMATION
ALGORITHM USING THE FUZZY SET THEORY

У статті розглянуто проблеми, що виникають під час формування фондового портфеля інве#
стора та алгоритм їх вирішення за допомогою нечітко#множинної моделі. Розглянуто сучасний
стан фондового ринку України, його основні тенденції та вплив на процес формування інвести#
ційного портфеля. Проаналізовано основні вітчизняні законодавчі акти, що регулюють діяльність
фондового ринку та інвесторів, а також визначають особливості інвестиційного клімату, бажання
іноземних інвесторів вкладати кошти у вітчизняні цінні папери. Приділено увагу політиці дер#
жави у цій сфері, зокрема щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи, що визна#
чає подальший напрям розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Розкрито сутність структу#
ри інвестиційного портфеля, яка безпосередньо впливає на прийняття інвестиційних рішень.
Проаналізовано основні ризики, з якими зіштовхується інвестор під час створення власного
портфеля цінних паперів, які можуть призвести не тільки до зменшення прибутку, але й до знач#
них втрат. Описано основні наявні теорії створення інвестиційного фондового портфеля, їх
сутність та можливість використання на практиці. Детально розглянуто основи теорії нечітких
множин, зокрема принципи нечітких множин, нечіткі числа та їх типи, а також можливості прак#
тичного застосування цієї теорії у бізнес#сфері. Описано світовий досвід використання теорії
нечітких множин у бізнесі, зокрема у сфері фінансів, маркетингу, виробництві та енергетиці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні значна частка населення України ви�

користовує банківські депозити, як засоби збережен�

ня коштів. Однак вкладники вимушені обмежувати

свою вигоду, процентними ставками банків, які знижу�

ються у зв'язку із нинішньою кризою в Україні та дов�

гостроковістю депозитів, що робить їх ще менш при�

вабливими. Прийнятною альтернативою банківським

вкладам у всьому світі, й в Україні, є інвестиційна

діяльність.

Нині інвестиційна діяльність в Україні не має широ�

кого розповсюдження, однак є всі передумови для її

швидкого зростання. Міністерство праці та соціальної

На базі трикутних нечітких чисел з функцією належності побудовано нечітко#множинну модель
для формування якісного інвестиційного портфеля, яка призвана зменшити або повністю
ліквідувати інвестиційні ризики та забезпечити стабільний прибуток. Описано інтегрований
показник, що визначає рейтинг цінних паперів для прийняття рішення щодо їх купівлі або про#
дажу на фондовій біржі. На його основі розроблено алгоритм проведення скорингу акцій та об#
лігацій, який повинен застосовуватись при формуванні та подальшої роботи з власним інвес#
тиційним портфелем.

In this article the problems have been considered that arise in the formation of the investor's stock
portfolio and the algorithm for solving them using a fuzzy#set model. The current state of the stock
market of Ukraine, its main trends and influence on the process of investment portfolio formation
has been considered. The main domestic legislative acts have been analyzed, which regulated the
activities of the stock market and stock market participants, as well as determined the peculiarities
of the investment climate of Ukraine, the desire of foreign investors to invest in domestic securities.
Attention has been also paid to the state policy in this area, in particular on the introduction of a
funded pension system, which determines the further direction of investment activity in Ukraine.
The essence of the investment portfolio structure has been revealed, which directly influences
investment decisions. The main risks have been analyzed, that an investor faces when he creates his
own portfolio of securities, which can lead not only to a profit reduction, but also to significant losses.
The main existing theories of creating an investment stock portfolio have been described, their
essence and possibility of use in practice. The basics of fuzzy set theory have been considered in
detail, in particular the principles of fuzzy sets, fuzzy numbers and their types, as well as the
possibilities of practical application of this theory in the business sphere. The world experience of
using fuzzy set theory in business has been described, in particular in the field of finance, marketing,
production and energy. A fuzzy#set model has been built on the basis of triangular fuzzy numbers
with the membership function to form a high#quality investment portfolio, which is designed to reduce
or completely eliminate investment risks and ensure a stable profit. An integrated indicator has been
described, which determines the rating of securities for making a decision on their purchase or sale
on the stock exchange. An algorithm for scoring shares and bonds has been developed on its base,
which should be used in the formation and further work with its own investment portfolio.

Ключові слова: алгоритм, фондовий портфель, інвестиції, інформаційна невизначеність, інвестиційна

привабливість, теорія нечітких множин, акції, облігації.

Key words: algorithm, modeling, stock portfolio, investments, information uncertainty, investment attractiveness,

fuzzy set theory, stocks, bonds.

політики України вже неодноразово наголошувала, що

на зміну нинішньої солідарної пенсійної системи повин�

на прийти обов'язкове накопичувальне пенсійне стра�

хування.  Зібрані таким чином кошти будуть інвестува�

тись в економіку країни на довгий строк [1].

Вже за 2020 рік інвестиції у "голубі фішки" украї�

нської економіки принесли 64% річних, що вказує на

стабільність тенденції [2].

За думками експертів, саме гроші приватних пен�

сійних фондів є тим самим джерелом, що надасть вітчиз�

няній економіці необхідне довгострокове фінансуван�

ня. Нині пенсійні виплати фінансуються з ВВП, реальна

вартість якого поступово зменшується. У 2020 році су�
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купний капітал Пенсійний фонду становив 301,7 млрд

грн [3].

Все більше людей прагне не тільки покращувати свій

сьогоднішній добробут, а й думає про свої фінансові

можливості у майбутньому (навчання дітей, купівля не�

рухомості, розмір пенсійних виплат). Досягнення таких

цілей можливе лише за рахунок інвестиційної діяльності,

що забезпечує захист заощаджень від інфляційного

знецінення.

Таким чином, методика формування та управління

інвестиційним портфелем стає актуальним не тільки на

рівні простих українців, а й на рівні всієї держави. Ана�

лізуючи поточний стан фондового ринку України, слід

усвідомлювати недосконалість його законодавчої бази,

інфраструктури, а також інформаційну невизначеність.

На жаль, більшість класичних методик формування

інвестиційного портфеля не в змозі подолати рівень

інфляції, оскільки базуються на припущенні про стаціо�

нарність ринкових процесів. Тож всі учасники ринку по�

винні звернути увагу на методи, які б відповідали вик�

ликам сьогодення. Одним з таких методів, призначених

для управління якісним портфелем акцій та облігацій є

теорія нечітких множин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні питання нечітко�множинного підходу до

процесу формування портфеля цінних паперів майже не

розглядається. Серед наукових праць вітчизняних вче�

них присвячених темі формування портфеля цінних па�

перів можна виділити праці Пономаренка В.С., Колупаєв

Ю.Б. та Уманцевої Ю. [4; 5].

Багато вчених концентрують свою увагу на постійно�

му розвитку фондового ринку під впливом трансфор�

маційних процесів в економіці. Висвітлюючи методи

моделювання поведінки інвестора та вивчаючи сучасні

технології фондового ринку.

Серед зарубіжних науковців значний внесок у роз�

роблення теоретичних та практичних питань форму�

вання ринкової вартості фондового портфеля здійс�

нили Г. Марковіц, Р. Мертон, Фр. Модільяні, М. Міллер,

М. Скоулз [7—10].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз методів теорії нечітких мно�

жин та дослідження алгоритму створення основі якіс�

ного інвестиційного портфеля в умовах інформаційної

невизначеності на їх основі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні значна частка українців обирає банківські

депозити для зберігання своїх коштів. При цьому вклад�

ники вимушені обмежувати свою вигоду, процентними

ставками банків та довгостроковістю депозитів. Збері�

гати свої кошти у вигляді банківських депозитів посту�

пово втрачає свою привабливість.

Альтернативою для українців є інвестиційна діяль�

ність на фондовому ринку. Фондовий ринок — це су�

купність його учасників та взаємовідносин між ними,

направлених на розміщення, обіг та облік цінних паперів

[13]. Аналізуючи поточний стан фондового ринку Ук�

раїни, слід усвідомлювати недосконалість його законо�

давчої бази та інфраструктури, а також інформаційну

невизначеність. На жаль, більшість класичних методик

формування інвестиційного портфеля не в змозі подо�

лати рівень інфляції, оскільки базуються на припущенні

про стаціонарність ринкових процесів. Тож всі учасни�

ки ринку повинні звернути увагу на методи, які б відпо�

відали викликам сьогодення.

Інвестиційним портфелем називається сукупність

цінних паперів, а також їх похідних, що перебувають в

управлінні. Кожний учасник фондового ринку повинен

враховувати проблему диверсифікації, тобто пошуку

таких альтернативних вкладень, які не будуть залежати

від одних і тих же ризиків. Не існує безризикових інстру�

ментів для інвестування, тож робота з ризиком є не�

від'ємною частиною задач з оптимізації процесу фор�

мування фондового портфеля інвестора [14].

Закон України "Про інститути спільного інвестуван�

ня" було переглянуто у 2011 р., а останні зміни у прави�

ла функціонування недержавних пенсійних фондів вне�

сені лише наприкінці 2013 р. Лише в кінці 2013 — на

початку 2014 р. перші КУА (компанії по управлінню

активами) та інвестиційні фонди отримали оновлені

ліцензії, а НПФ — лише у 2015 р. [15].

На початок 2020 р. в Україні функціонувало близь�

ко 334 КУА. Формально вони можуть задовольнити по�

пит на ринку спільного населення як для приватних інве�

сторів, так і для юридичних осіб. Насправді, мова йде

лише про кількісні показники, в той час як рівень про�

фесіоналізму управляючих, ступінь розвиненості ринку

та готовність населення здійснення інвестиційної діяль�

ності залишаються на низькому рівні [16].

За оцінками експертів, державна підтримка нової

пенсійної системи у 2020 р. могла б збільшити надход�

ження до інвестиційних фондів не менше як на 100—

200 %. Такі пенсійні фонди не зобов'язані проводити

самостійну роботу на фондовому ринку, вони можуть

інвестувати кошти у реальну економіку як клієнти інве�

стиційних фондів [3].

Нині робота недержавної пенсійної система можли�

ва лише за рахунок приватних вкладників, однак, через

високий рівень недовіри до інвестиційних інституцій та

низький рівень обізнаності вона не працює в повну силу.

Лише 5% працюючого населення України користуєть�

ся послугами приватних пенсійних фондів. Для

збільшення популярності недержавної пенсійної систе�

ми та залучення населення необхідно забезпечувати

розвиток цього сектору, а також інфраструктури фон�

дового ринку, а також проводити рекламні та роз'яс�

нювальні компанії [17].

Головною метою інституційних учасників фондово�

го ринку зараз має бути активізація вільних коштів на�

селення та приватних компаній та фінансування тих сек�

торів економіки, які потребують допомоги [18].

Основним показником привабливості країни для

залучення інвестицій є інвестиційний клімат. Під інве�

стиційним кліматом мається на увазі всебічне забез�

печення державою привабливих умов. Інвестиційні

ризики можна розділити на ті, які повинен контро�

лювати сам інвестор, і ті, що від нього не залежать.

Саме ліквідацією останніх повинна займатись дер�

жава [19].
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На жаль, класичний підхід до розробки інвестицій�

них стратегій, заснований на роботі зі статистичними

даними не є ефективним. Оскільки сучасна економіка

хоча і має циклічний характер розвитку, однак не може

бути прогнозованою, через вплив фундаментальних

факторів, науково�технічного прогресу, зміну світових

соціальних трендів [20].

Наприклад, класичний підхід Марковіца має ряд

допущень, які погано узгоджуються з реальністю опи�

суваного об'єкту — фондовим ринком. Підхід грунтуєть�

ся на стабільності цінового процесу, тому теорія підда�

лася критиці за "помилкову стаціонарність" [21].

Дану помилку повинна була вирішити нова теорія

Шарпа�Літнера. Однак, кризові явища фондових ринків

світу у 2001 році довели її неспроможність гарантувати

результат. Виявилось, що і ця теорія грунтується на не�

змінності принципів та тенденцій світової економіки та

політики. Аналізуючи результати застосування цієї

теорії, стає зрозумілою необхідність відмовитись від

роботи зі стаціонарними випадковими процесами [22].

Зазначені проблеми були також знайдені у теорії

Блека�Шоулза, яка також не змогла протистояти невиз�

наченості майбутнього [23].

Зовсім нещодавно виникла теорія Value�at�Risk, вар�

тісна міра ризику. В цій теорії використовувалась мето�

дика оцінки ймовірностей втрат та потенційних при�

бутків у грошових одиницях [24].

Класичне статистичне дослідження часових рядів не

може дати якісні прогнози при роботі з фондовим рин�

ком. Всі його учасники у ході прийняття конкретних

рішень стикаються з проблемою невизначеності май�

бутніх подій. Така розпливчатість умов інвестування

унеможливлює використання будь�яких статистичних

гіпотез.

Сьогодні в управлінні фінансами часто зустрічають�

ся наступні методи аналізу:

— комплексний фінансовий аналіз;

— прогнозування параметрів фінансової моделі;

— оцінки ризиків та ефективності портфеля інвес�

тора;

— методи і моделі оптимізації портфеля цінних па�

перів.

Однак вони не можуть точно описати протікання

діючих економічних процесів. Особливо гострим є пи�

тання врахування дій особи, що приймає рішення. Адже

будь�яка людина має певний рівень суб'єктивності, по�

вноти інформації, впевненості у власних діях тощо. Все

це спричинює необ'єктивність сприйняття та аналізу

факторів фінансового ринку, реакції на них і підштов�

хує дослідників та учасників фондового ринку викори�

стовувати теорію нечітких множин.

Теорія нечітких множин використовує в основі здо�

бутки класичної математики. Такі множини можуть опи�

сати діяльність людини�суб'єкта. Вони здатні прогно�

зувати параметри явищ у часових проміжках, коли інші

класичні методи оцінювання не дають чіткої відповіді.

За це відповідають так звані нечіткі числа. Фор�

мується єдиний сценарій у формі трикутного числа, в

яке завантажуються всі можливі фактори та шляхи роз�

витку подій. При цьому виділяють 3 точки, які представ�

ляють собою мінімальне та максимальне значення діа�

пазону очікуваних значень, а також найбільш очікува�

не. Значимість кожного зі сценаріїв формалізуються як

трикутна функція належності рівня фактору нечіткій

множині "приблизна рівність середньому".

Теорія нечітких множин часто використовує функ�

цію розподілу. Вона приймає значення у діапазоні від 0

до 1 і показує, наскільки ймовірним є той чи інший сце�

нарій розвитку подій. Відповідно сума таких ймовірно�

стей не буде рівною 1.

Ймовірнісний підхід вимагає від його користувача

вміння створювати розподіли чинників ризику, орієн�

туючись на набори історичних даних, або ж оперувати

законами розподілу ймовірностей. Складність такого

підходу не дає його застосовувати у більшості практич�

них ситуацій. Натомість, під час застосування теорії не�

чітких множин, необхідно задати функції приналежності

відповідних типів для кожного фактору та здійснити ко�

рекцію у основних опорних точках. У функції приналеж�

ності може міститись як інформація загального харак�

теру у певний часовий інтервал, так і її очікуваний стан.

Проаналізуємо більш детально принципи роботи

нечітких множин.

Всі результати спостережень у рамках квазістатис�

тичної оцінки повинні відноситись до єдиної множини U

(т.з. носію). Наприклад, у дослідженні доходи населен�

ня у певній країні, то носієм буде відрізок осі в діапазоні

від мінімального до максимального значення доходу всіх

громадян. Одиницею вимірювання буде виступати

мінімальна грошова одиниця на даній території.

Рис. 1. Функція належності трикутного нечіткого числа
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Якщо кожному значенню носія відповідає певний

рівень приналежності цього значення множині, то таку

множину можна назвати нечіткою. Наприклад: букви T,

R, V безумовно належать множині LETTERS = {Q, T, W,

R, V}, і в такому разі, множина LETTERS — чітка. Од�

нак, якщо розглядати множину "Середній дохід грома�

дян", то дохід у 100 тис. дол. США буде належати цій

нечіткій множині лише з деякою умовною часткою n.

Вона і є функцією приналежності.

Нечітке число представляє собою нечітку підмножи�

ну єдиної універсальної множини дійсних чисел, що має

нормальну і опуклу функцію належності. Якщо харак�

теристики фактору "розмиті", тобто їх значення не

відомі наперед, то замість вхідних даних необхідно ви�

користовувати трикутні нечіткі числа з функцією при�

належності (див. рис. 1).

Фактично це означає, що параметр А приблизно

дорівнює a і при цьому існує у проміжку [a
min

, a
max

]. Та�

ким чином, інвестор може створити трикутне число, ви�

користовуючи як вхідні дані інтервал [a
mi

n, a
max

] і число

a, як таке, ймовірність настання якого є найбільшою.

Таким чином, воно виглядатиме як А=(a
min

, a, a
max

).

Таке трикутне число описує одночасно "оптимістичний",

"оптимальний" (або найбільш вірогідний з точки зору

суб'єкта моделювання) та "песимістичний" сценарії.

Точки трикутного числа, які ставлять у відповідність до

таких сценаріїв часто називають значимими. Трикутні

числа, як правило, використовують у якості прогнозо�

ваних значень об'єкта [24].

Економічні процеси, зокрема на фондовому ринку,

часто бувають неоднорідними та обмеженими у інфор�

маційному описі. Саме для них доцільно використову�

вати нечіткі множини та квазістатистику.

Кожний цінний папір має ряд характеристик, базо�

вими з яких є його дохідність та степінь ризиковості. Під

ризиком розуміють ймовірність того, що дохід з вико�

ристання цього цінного паперу буде відрізнятись від оч�

ікуваного. У більшості випадків ці величини протилежні,

тобто цінні папери із високим рівнем доходу можуть

надати великі прибутки і навпаки. Кожен інвестор пови�

нен усвідомлювати, що ризики бувають індивідуальни�

ми та ринковими. Ринковий ризик не залежить від конк�

ретного цінного паперу, а впливає відразу на весь ри�

нок. Натомість, індивідуальний ризик залежить від кон�

кретного торговельного інструменту.

Отже, потрібно прагнути до максимальної ліквідації

індивідуальних ризиків у інвестиційному портфелі. Зви�

чайно, неможливо створити портфель із безризикових

цінних паперів, однак, якщо вибирати інструменти із

від'ємною кореляцією ризиків, то можливі втрати по

одному з них будуть компенсуватися доходом від іншо�

го. Такий інвестиційний портфель називають диверси�

фікованим.

Оптимізація інвестиційного портфеля полягає у

тому, щоб сформувати такий пул цінний портфель, який

би задовольняв бажання інвестора у дохідності, ризи�

кованості та, при цьому, мав би значний рівень дивер�

сифікованості [25].

Співвідношення між видами цінних паперів (секто�

рами економіки, конкретними підприємствами, видами

активів, тощо) у інвестиційному портфелі називають

його структурою. Саме від правильного формування

структури інвестиційного портфеля залежить рівень

його диверсифікованості.

 Отже, основним завданням інвестора є розподіл

коштів по тим видам цінних паперів, які б одночасно

забезпечували максимальну диверсифікацію та досяг�

нення поставлених цілей.

Одним з підходів при проведенні бенчмарку і є не�

чітко�множинний підхід. Під бенчмарком розумію дов�

гостроковий процес накопичення грошових коштів із

поетапним контролем доходності інвестицій з певною

метою. Наприклад, з метою накопичення коштів на ку�

півлю житла (тобто накопичення відповідного капіталу),

інвестор приймає рішення, що його дохід по портфелю

не повинен бути нижче 20%, а ризик — вище 12%.

На відміну від традиційних методів, нечітко�мно�

жинний підхід забезпечує гнучкий розрахунок ефек�

тивного співвідношення доходу та ризику на основі

заданих даних. Як правило, під ризиком мають на увазі

зміну доходності транзакцій у більшу або меншу сто�

рону. В той час, як нечітко�множинний підхід орієн�

тується на ефективність або неефективність даної

інвестиції.

На теренах СНД цим підходом користуються фахівці

фінансової галузі, а також експерти політичного та еко�

номічного аналізу. Елементи ж нечіткої логіки сьогодні

можна зустріти у різноманітних галузях, починаючи з

виробництва побутових товарів, закінчуючи електрот�

ранспортом і військово�повітряною технікою. Маркетин�

гові кампанії багатьох, переважно азіатських, фірм ви�

користовують нечітку логіку у аналітиці, як один із за�

собів конкурентної боротьби. Крім того, нечітка логіка

широко використовується у сфері політики, прийнятті

рішень у кризових ситуаціях тощо.

Добре відомо застосування нечіткої логіки для ана�

лізу системи охорони здоров'я та соціального забезпе�

чення Великобританії, коли було оптимізовано витрати

на соціальні проєкти.

Великий бізнес також використовує нечітку логіки

у своїх робочих програмних рішеннях. Зокрема з непе�

редбачуваними факторами щоденно мають справу

фінансисти.

Відомо, що після першого року використання про�

грамного забезпечення із вшитими засобами нечіткої

логіки Fuju Bank отримав додатково $770000 на місяць.

Прорив японський фінансистів змусив промислових

гігантів інших країн звернути увагу на засоби когнітивні

нечіткі схеми. Ford, Motorola, Genral Electric та багато

інших компаній в кінці минулого століття почали закла�

дати значні бюджети на розвиток відповідного програм�

ного забезпечення.

Згодом ці здобутки були адаптовані для широкого

кола користувачів. Лідерами на цьому ринку є такі ком�

панії, як InfraLogic, Aptronix, Hyper Logic та інші.

Таким чином, засоби нечіткої логіки можуть бути

застосовані і при визначенні структури фондового пор�

тфеля інвестора. Для цього потрібно передусім описа�

ти основні параметри, необхідні для проведення скорин�

гу цінних паперів.

Розглянемо загальноприйняті параметри, необхідні

для проведення скорингу акцій [27]:

— відношення ціни акції та доходу (Р/Е), діапазон

значень: [13;0];
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— капіталізація (САР), діапазон значень:

[50;500];

— рентабельність власного капіталу емітен�

та (ROE), діапазон значень: [�5;16];

— рентабельність активів емітента (ROA),

діапазон значень: [�5;13];

— забезпеченість оборотними активами

(Liquidity), діапазон значень: [�0.5;0];

— відношення ціни акцій до річної виручки

(P/S), діапазон значень: [1.8;0.3];

— рентабельність інвестованого капіталу

(ROIC), діапазон значень: [�5;16];

— відношення ціни акцій до балансової вар�

тості (P/B), діапазон значень: [1.4;0.2].

Рейтинг акцій для купівлі у інвестиційний

портфель розраховується за допомогою

інтегрального показника (A_N) за форму�

лою:

(1),

де aj  — ваги рівнів факторів;
р  — ваги факторів;

λij  — значення факторів.

Для визначення р (ваги факторів) необхідно

порівняти фактори між собою та визначити

найбільш значимий з них. Переважання факторів

для скорингу акцій має такий вигляд: P/E } Cap

≈ Liquidity } P/S ≈ P/B ≈ ROA ≈ ROE ≈ ROIC. Отже,

фактор, що має найбільшу значимість, це — P/E.

Для визначення ваги даних факторів потрібно ви�

користати формулу Фішберна:

(2),

де N — кількість факторів.

Отже, розраховані ваги факторів такі p
1
 = 0.3, p

2

= p
3
 = 0.15, p

4
 = p

5
 = p

6
 = p

7
 = p

8
 = 0.08. Ваги рівнів

факторів (а) розраховуються за наступною формулою:

a
j
 = 0.3* j � 0.1,                                                   (3),

де a
j
 — вага рівня фактору;

j — порядковий номер рівня фактору.

Значення ваг, що ми отримали після розрахунку

такі: α
1
 = 0.2, α

2
 = 0.5, α

3
 = 0.8.

Інтегрованого показника (A_N) відносно значен�

ня буде мати діапазон значень, у залежності від якого

можна буде прийняти рішення щодо необхідності

купівлі або продажу цінних паперів.

Алгоритм реалізації скорингу акцій на фондово�

му ринку представлений на рисунку 2.

Тепер перейдемо до проведення скорингу об�

лігацій на фондовому ринку. Для цього слід виокре�

мити нтакі фактори:

— активи по балансу (А):

— необоротні активи (а
1
);

— оборотні активи (а
2
);

— пасиви по балансу (L):

— капітал і резерви (l
1
);

— довгострокові зобов'язання (l
2
);

— короткострокові зобов'язання (l
3
);

— квартальна виручка (S);

Рис. 2. Алгоритм проведення скорингу акцій
на фондовому ринку

Рис. 3. Алгоритм проведення скорингу
облігацій на фондовому ринку
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— квартальна собівартість виробництва (C);

— квартальний чистий прибуток/збиток (Pr).

Подальша оцінка фінансових параметрів складати�

меться з декількох кроків, перший з яких буде розраху�

нок показника фактора Х
1
  за формулою:

Х
1
 = l

1
 / L (4).

Для розрахунку показника фактору Х
2
 використо�

вується формула:

X
2
 = (a

2
�l

3
) / a

2
(5).

Показника фактору Х
3
 розраховується наступним

чином:

X
3
 = S / A (6).

Для розрахунку показника фактору Х
4
 використо�

вується формула:

X
4
 = Pr / C (7).

Для розрахунку показника фактору Х
5
 використо�

вується формула:

X
5
 = Pr / A (8).

Відповідно до правил розрахунку ваги, можна отри�

мати таку значимість факторів: Х
2
} Х

1
} Х

3
 ≈ Х

4
 ≈ Х

5
 [27].

Отже, найбільш значимим є фактор Х
2
.

Інтегрований показник для визначення облігацій

інвестиційного портфеля розраховується аналогічно, як

зі для скорингу акцій.

За допомогою формули Фішберна розраховуємо

ваги зазначених факторів: p
1
 = 0.2, p

2
 = 0.3, p

3
 = p

4
 = p

5

= 0.166.

За допомогою формули (3) визначаємо ваги рівнів

факторів (а). У результаті виходять наступні значення:

а
1
 = 0,2; а

2
 = 0,5; а

3
 = 0,8.

Алгоритм реалізації скорингу облігацій на фондо�

вому ринку представлений на рисунку 2.

Принципи підбору облігацій у структурі інвестицій�

ного портфеля аналогічні тим, що використовуються при

роботі з акціями.

ВИСНОВКИ
Зберігання грошових коштів на депозитних рахун�

ках з кожним роком втрачає свою привабливість. Це

спонукає все більше і більше людей цікавитись інвести�

ційною діяльністю, в тому числі на українському фон�

довому ринку.

У наукових публікаціях описано багато підходів до

формування структури інвестиційного портфеля. Однак

всі вони не можуть протистояти високому ступеню не�

визначеності, притаманному фондовим ринкам.

Цю проблему може вирішити теорія нечітких множин.

Для моделювання процесу формування інвестиційного

портфеля використовуються трикутні нечіткі числа, які

об'єднують у собі "позитивний", "оптимальний" та "нега�

тивний" сценарії розвитку подій на ринку цінних паперів.

На базі теорії нечітких множин побудовано алгоритм

проведення скорингу акцій та облігацій на фондовому

ринку, що базується на порівнянні ваг основних фак�

торів оцінки цінних паперів.

Отже, питання формування якісного інвестиційно�

го портфеля стає все більш актуальним. Використання

для цього класичних статистичних підходів не надасть

бажаного ефекту, оскільки при цьому не будуть врахо�

вані фактори невизначеності подій на фондовому рин�

ку. Для ліквідації ризиків невизначеності, варто засто�

совувати нечітко�множинний підхід.
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FORMATION OF BUDGET EXPENDITURES AS A COMPONENT OF PUBLIC FINANCIAL POLICY
OF ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті розкрито економічну сутність формування видатків бюджету як  складової  державної
фінансової політики економічного розвитку. Визначено, що підвищення конкурентоспроможності
економіки країни, якості державних послуг, рівня життя населення вимагає реалізації стратегії оп#
тимізації обсягу видатків бюджету одночасно із посиленням їх результативності.  Розглянуто пи#
тання інституційних засад формування видатків бюджету у системі державного регулювання еко#
номічного розвитку, що передбачають запровадження низки обмежень відповідно до етапу соц#
іально#економічного розвитку країни, зокрема щодо обсягу та особливостей структури видаткової
частини бюджету, співвідношення поточних і капітальних видатків, рівня інвестиційної складової
бюджету, обсягу дефіциту бюджету та структури джерел його фінансування у взаємозв'язку з по#
казниками державного боргу.  Дістали подальшого розвитку підходи щодо державної фінансової
політики  у сфері видатків бюджету, що передбачає стимулювання зростання внутрішнього попиту
шляхом збільшення видаткової частини бюджету у періоди економічного спаду та зменшення або
оптимізації її структури у періоди економічного зростання при якісному забезпеченні соціальної
функції держави з урахуванням можливості використання обгрунтованого рівня дефіцитного фінан#
сування бюджету. Показано, що бюджет є найважливішим елементом системи фінансового регу#
лювання економіки; його збалансованість, оптимальність є однією з основних умов економічного
зростання, бюджетне регулювання надає змогу цілеспрямовано впливати на темпи і пропорції роз#
витку суспільного виробництва. Дієвість планування видатків бюджету, як одна із важливих скла#
дових системи управління бюджетом, має суттєве значення в питаннях забезпечення стабільності
фінансової системи країни, стійкого економічного зростання.

The article reveals the economic essence of the formation of budget expenditures as a component of
public financial policy of economic development.  It is determined that budget regulation in the field of
budget expenditures through the use of a set of budgetary instruments to influence the process of budget
formation and execution allows to solve the problems facing the country at this stage of social
development, to achieve the necessary macroeconomic proportions and economic growth.  Improving
the competitiveness of the country's economy, the quality of public services, living standards requires
the implementation of a strategy to optimize budget expenditures while increasing their effectiveness.
The issues of institutional bases of budget expenditures formation in the system of state regulation of
economic development are considered, which envisage introduction of a number of restrictions in
accordance with the stage of socio#economic development of the country, in particular, concerning the
volume and features of  the amount of budget deficit and the structure of sources of its financing in relation
to public debt indicators.  The budget is one of the main tools of state regulation of socio#economic
processes, because in the process of its preparation is the development of the main directions of formation
and use of budget funds, based on the need to address the challenges facing society at this stage of its
development.  Approaches to public financial policy in the field of budget expenditures were further
developed, which provides for stimulating the growth of domestic demand by increasing the expenditure
side of the budget during periods of economic downturn and reducing or optimizing its structure during
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку бюджетних відносин є

необхідність в удосконаленні системи управління бюджет�

ними видатками з метою зростання якості надання дер�

жавних послуг, підвищення ефективності використання

бюджетних коштів та посилення результативності впливу

бюджетної політики на динаміку суспільного розвитку. Ви�

датки бюджету здійснюють вагомий вплив як на розвиток

відповідних галузей і економіки загалом, так і на рівень

соціального розвитку держави. У зв'язку з цим особливо�

го значення набувають питання ефективного розподілу

обмежених бюджетних ресурсів між напрямами суспіль�

ного розвитку шляхом забезпечення відповідності обсягу

і структури видатків бюджету визначеним стратегічним

пріоритетам соціально�економічного розвитку країни.

Необхідність здійснення подальшої розробки системи мо�

ніторингу виконання бюджетної програми сприятиме по�

кращенню управління державними коштами. Посилення

ролі таких складових програмно�цільового методу плану�

вання бюджету як оцінка ефективності виконання бюджет�

ної програми, забезпечення прозорості інформації про

бюджет, надали б можливість розширити його функціо�

нальне призначення. Розвиток середньострокового бюд�

жетного планування сприятиме підвищенню рівня по�

слідовності та передбачуваності бюджетної політики у се�

редньостроковій перспективі. З метою підвищення резуль�

тативності бюджетних видатків при вирішенні стратегіч�

них завдань соціально�економічного розвитку країни по�

требують поглиблення дослідження питання довгостроко�

вого прогнозування видатків бюджету, принципів серед�

ньострокового планування бюджетних видатків на заса�

дах програмно�цільового методу та їх впровадження у

діяльність розпорядників бюджетних коштів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних

вчених щодо державної фінансової політики еконо�

мічного розвитку можна назвати праці А. Афонсо [7],

А. Вагнера, Дж. Джаллеса [7], О. Джорда [10],

Дж.М. Кейнса, В. Нордхауса [3], П. Самуельсона [3],

Дж. Стігліца, А.Тейлора [10]. Питання формування ви�

датків бюджету досліджуються у працях вітчизняних

вчених: Т. Канєвої, Л. Козарезенко [4], І. Лютого, А. Ма�

заракі, В. Макогон [1; 5; 8; 9], Ю. Маркуц [9], М. Пасіч�

ного, Ю. Радіонова [2], О. Самошкіної [6], В. Федосо�

ва, І. Чугунова [4—6; 8; 9] та інших.

periods of economic growth  deficit budget financing.  It is advisable to improve financial regulation in the
field of public expenditure,  which significantly affects the volume of aggregate demand, which consists
of consumer demand, investment demand and government demand. It is shown that the budget is the
most important element of the system of financial regulation of the economy;  its balance, optimality is
one of the main conditions for economic growth, budget regulation allows you to purposefully influence
the pace and proportions of social production. The effectiveness of budget expenditure planning, as one
of the important components of the budget management system, is essential in ensuring the stability of
the country's financial system, sustainable economic growth.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, видатки бюджету, державна фінансова політика, бюд�

жетний механізм, економічний розвиток.

Key words: budget, budget system, budget expenditures, public financial policy, budgetary mechanism, economic

development.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності формуван�

ня видатків бюджету як  складової  державної фінансо�

вої політики економічного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Видатки бюджету є ефективним інструментом дер�

жавного регулювання економічних і соціальних про�

цесів, оскільки обгрунтовують напрями використання

бюджетних коштів з урахуванням визначених цілей і

пріоритетів соціально�економічного розвитку країни.

Видатки бюджету як складова державних видатків ак�

тивно використовуються для потреб державного впли�

ву на динаміку соціально�економічних процесів у країні.

За допомогою бюджетних видатків держава, забезпе�

чуючи перерозподіл валового внутрішнього продукту,

впливає на соціальну, виробничу, інвестиційну, регіо�

нальну, зовнішньоекономічну та інші сфери суспільної

діяльності. Ступінь впливу видатків бюджету визначаєть�

ся як обсягом валового внутрішнього продукту, що пе�

рерозподіляється через бюджет, так і їх структурою,

тобто пропорціями розподілу бюджетних ресурсів між

напрямами суспільного розвитку.

Бюджетна політика у сфері видатків дозволяє цілес�

прямовано впливати на темпи і пропорції економічного

розвитку держави та територій. Роль держави в еко�

номіці значна: створення умов для забезпечення стало�

го економічного розвитку, стабілізація циклів еконо�

мічної активності, створення необхідних умов для соці�

ально справедливого розподілу доходу і забезпечення

життєво необхідними благами населення, закупівля то�

варів та послуг, регулювання процесу монополізації.

Здійснюючи бюджетні видатки, держава впливає на

процеси виробництва, нагромадження, споживання і

інші елементи процесу відтворення. Держава застосо�

вує різні форми впливу на економіку, у тому числі на�

дання субсидій населенню, здійснення державних інве�

стицій, бюджетне фінансування галузей, що визначають

науково�технічний прогрес, досягаючи відповідних змін

економічних пропорцій. Державні інвестиції та бюджет�

на підтримка пріоритетних галузей економіки створю�

ють умови для структурної перебудови, модернізації і

технічного переоснащення економіки, залучення інвес�

тицій зарубіжних країн, сприяють підвищенню сукупно�

го попиту, зростанню обсягів виробництва, зменшенню

рівня безробіття. Бюджетні видатки використовуються

для перерозподілу фінансових ресурсів з урахуванням
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вимог найбільш раціонального розміщення виробничих

сил, вирівнювання регіональних диспропорцій, потреб

забезпечення економічного зростання. Бюджетні видат�

ки здатні активно впливати на економічний розвиток

завдяки, першочерговому фінансуванню пріоритетних

галузей економіки, що визначають науково�технічний

прогрес, бюджетному фінансуванню наукових дослід�

жень і розробок, існує пряма залежність між видатка�

ми бюджету на науку та темпами економічного зростан�

ня. Здійснення державних капіталовкладень в інфра�

структуру створює умови для структурної перебудови,

модернізації і технічного переоснащення економіки,

залучення інвестицій зарубіжних країн, сприяє підви�

щенню попиту, зростанню обсягів виробництва, змен�

шенню рівня безробіття. Збільшення обсягів та підви�

щення ефективності використання бюджетних видатків

на соціально�культурну сферу підвищують життєвий

рівень та добробут населення. За допомогою бюджет�

них видатків відбувається підтримка малозахищених

верств населення, обсяг якої відповідає економічним

можливостям держави.

Видаткова частина бюджету здійснює достатньо

вагомий вплив на розвиток певних галузей та економі�

ки загалом, рівень соціального розвитку держави. В

зв'язку з цим особливого значення набуває питання оп�

тимального розподілу обмежених бюджетних ресурсів

між напрямами соціально�економічного розвитку дер�

жави та забезпечення відповідності структури видатків

бюджету визначеним стратегічним пріоритетам суспіль�

ного розвитку. Динамічність економічних перетворень

зумовлює доцільність відповідних змін у взаємовідно�

синах учасників бюджетного процесу. Проведення

цілеспрямованої бюджетної політики передбачає за�

провадження перспективного бюджетного планування,

досягнення довгострокової збалансованості та стійкості

бюджетної системи, підвищення ефективності бюджет�

них видатків, що посилює значимість програмно�цільо�

вого методу у формуванні бюджету. Цей етап соціаль�

но�економічного розвитку України, в умовах обмеже�

ності бюджетних ресурсів, потребує розуміння ролі

бюджету в економічній системі країни, забезпечення

прозорості бюджету, підвищення ефективності викори�

стання бюджетних коштів. На сучасному етапі розвитку

світової економіки важливим є забезпечення  удоско�

налення теоретико�методологічних засад формування

та виконання державного бюджету як основи еконо�

мічного розвитку держави, галузей та соціальної сфери.

Вивчення історичних особливостей використання бюд�

жетних коштів надає підстави зазначити, що у минуло�

му столітті зростання обсягу бюджетних видатків відбу�

валось майже в усіх країнах світу, що пов'язано з роз�

ширенням функцій держави щодо надання соціальних

послуг, створенням соціальної інфраструктури та фінан�

суванням відповідних послуг; збільшенням бюджетних

видатків на національну оборону, освіту, охорону здо�

ров'я. Ефективним підходом до бюджетного плануван�

ня у більшості країн світу визнано програмно�цільовий

метод, особливістю якого є орієнтація на отримання

кінцевого результату від використання бюджетних

коштів, метою бюджетного планування є планування

конкретних суспільних результатів. В останні роки за�

безпечується розвиток бюджетної політики та викори�

стовуються дієві методи державного управління видат�

ками бюджету.

Дієвість планування видатків бюджету, як одна із

важливих складових системи управління бюджетом,

має суттєве значення в питаннях забезпечення стаб�

ільності фінансової системи країни, стійкого економі�

чного зростання. У системі головного розпорядника

бюджетних коштів на стадії планування видатків доз�

волить підвищити рівень ефективності бюджетних про�

грам підготовка стратегічних планів їх діяльності, оп�

тимальна структура бюджетних програм у межах гра�

ничних сум середньострокового бюджету, деталізація

завдань та напрямів бюджетних видатків з розмежу�

ванням на видатки споживання та видатки розвитку,

встановлення чіткого взаємозв'язку між заплановани�

ми обсягами коштів бюджету і очікуваними результа�

тами. Сприятиме посиленню ефективності витрачання

бюджетних коштів розвиток системи державного

фінансового контролю, у тому числі аудиту бюджет�

них програм, дотримання фінансово�бюджетної дис�

ципліни, раціональне витрачання ресурсів бюджету,

зменшення втрат бюджету шляхом недопущення утво�

рення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Важливим є здійснення підвищення рівня дієвості та

прозорості механізмів державних закупівель. Засто�

сування під час планування видатків бюджету підтрим�

ки пріоритетних галузей економіки, позитивно впливає

на створення нових робочих місць, підвищення якості

відповідних суспільних послуг.

Викоpистaння пpогpaмно�цільового методу

пеpедбaчaє, що при визначенні видатків на бюджетну

пpогpaму нa плановий період кожен pозпоpядник бюд�

жетних коштів повинен оцінювати необхідні наявні

pесуpси для її виконання з метою досягнення передба�

чуваного соціально�економічного pезультaту у плано�

вому періоді. Складання бюджетних програм є розроб�

лення, аналіз та відбір  програм, які необхідно реалізу�

вати головним розпорядником бюджетних коштів для

досягнення визначених цілей на етапі стратегічного пла�

нування соціально�економічного розвитку країни. Бюд�

жетні програми є інструментом реалізації галузевих

цілей, які спрямовуються на досягнення стратегічної

мети на державному рівні. Бюджетна програма повин�

на мати перспективний характер, поєднувати ефектив�

не державне управління. цільове використання бюджет�

них коштів  з метою досягнення поставленої мети. До

бюджетна програми відносять такі складові, як мета

бюджетної програми, тобто кінцевий результат, який

досягається при виконанні бюджетної програми та

відповідає пріоритетам державної політики, сприяє до�

сягненню стратегічної мети розвитку суспільства в се�

редньостроковому періоді; завдання бюджетної програ�

ми — це чіткий, спрямований на досягнення мети, ре�

зультативних показників бюджетної програми комплекс

заходів, що відображає основні етапи досягнення по�

ставленої мети, визначає шляхи виконання програми;

результативні показники — кількісні та якісні показни�

ки, які характеризують результати виконання бюджет�

ної програми та підтверджуються статистичною, бухгал�

терською та іншою звітністю та  надають можливість

здійснити оцінку використання бюджетних коштів на

виконання бюджетної програми [6].
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Бюджетні програми важливо запроваджувати з ре�

тельними розрахунками досягнення поставленої мети,

визначення чітких результатів їх реалізації, обгрунто�

ваних обсягів фінансування. Основними позитивними

наслідками програмно�цільового методу планування

бюджетних видатків є те, що підвищується якість роз�

роблення та реалізації бюджетної політики, рівень бюд�

жетного контролю ефективність діяльності державно�

го сектору, збільшується прозорість бюджетного про�

цесу. Подальший розвиток та удосконалення програм�

но�цільового методу планування видатків бюджету

сприятиме розв'язанню проблем, що пов'язані із ви�

значенням пріоритетів у розподілі фінансових ресурсів,

джерел їх фінансування і забезпечення ефективного

використання бюджетних коштів та підвищення резуль�

тативності бюджетної системи.

Видатки бюджету є ефективним інструментом ре�

гулювання суспільного розвитку, який активно викори�

стовується для потреб державного впливу на динаміку

соціально�економічних процесів у країні. Реалізація

науково обгрунтованої системи бюджетного регулюван�

ня у сфері видатків закладе передумови для забезпе�

чення стійкого економічного зростання та соціального

розвитку, якісного надання державних послуг та про�

ведення дієвих перетворень у сферах суспільної діяль�

ності. Реалізація цілеспрямованої, послідовної та ре�

зультативної бюджетної політики вимагає обгрунтуван�

ня системи бюджетного регулювання, яка дозволить

формувати узгоджену бюджетну стратегію у сфері до�

ходів і видатків бюджету, дефіциту бюджету у взаємо�

зв'язку з показниками державного боргу, що створить

передумови для забезпечення сталого соціально�еко�

номічного розвитку у середньо� та довгостроковій пер�

спективі. Державна фінансова політика у сфері видатків

бюджету передбачає стимулювання зростання внут�

рішнього попиту шляхом збільшення видаткової части�

ни бюджету у періоди економічного спаду та зменшен�

ня або оптимізації її структури у періоди економічного

зростання при якісному забезпеченні соціальної функції

держави з урахуванням можливості використання об�

грунтованого рівня дефіцитного фінансування бюдже�

ту [4].

Середньострокове планування видатків бюджету,

яке застосовується у бюджетному процесі більшості

розвинутих країн, передбачає застосування різних прин�

ципів і підходів до управління видатками бюджету з

метою посилення взаємозв'язку між стратегічними ціля�

ми розвитку держави і результатами діяльності органів

державної управління. Аналіз міжнародного досвіду

перспективного бюджетного планування дозволяє ви�

значити такі основні переваги застосування середньо�

строкового планування видатків бюджету: підвищення

рівня ефективності і послідовності бюджетної політики

шляхом визначення пріоритетів соціально�економічно�

го та бюджетного розвитку у перспективі; вибір раціо�

нальних способів бюджетного забезпечення заплано�

ваного рівня економічного і соціального розвитку на

підставі аналізу рівня ефективності та результативності

використання бюджетних ресурсів. Метод програмно�

го бюджетного планування полягає у формуванні видат�

кової частини бюджету у розрізі бюджетних програм,

показники виконання яких виступали критеріями для

оцінювання рівня ефективності використання бюджет�

них коштів. На цьому етапі відбувається подальший роз�

виток системи формування та виконання бюджету на

основі програмно�цільового методу в умовах застосу�

вання механізмів перспективного бюджетного плануван�

ня, що вимагає впровадження у діяльність головних

розпорядників бюджетних коштів елементів стратегіч�

ного планування [5].

Інституційні засади формування видатків бюджету

у системі державного регулювання економічного роз�

витку передбачають запровадження низки обмежень

відповідно до етапу соціально�економічного розвитку

країни, зокрема, щодо обсягу та особливостей струк�

тури видаткової частини бюджету, співвідношення по�

точних і капітальних видатків, рівня інвестиційної скла�

дової бюджету, обсягу дефіциту бюджету та структури

джерел його фінансування у взаємозв'язку з показни�

ками державного боргу. Положення адаптивної бюд�

жетної архітектоніки передбачають розгляд бюджетно�

го регулювання у сфері видатків як динамічної систе�

ми, що забезпечує оптимальні співвідношення між її

складовими та постійно удосконалюється і адаптується

до основних завдань соціально�економічного розвитку

країни, враховуючи економічну циклічність. Ефек�

тивність системи бюджетного регулювання у сфері ви�

датків залежить від розвитку теоретичних положень та

методологічних основ формування видаткової частини

бюджету, враховуючи пріоритетність суспільного роз�

витку, економічну циклічність.

Держава повинна здійснювати заходи щодо одно�

часного зменшення податкового навантаження на еко�

номіку та збільшення видатків бюджету в умовах еко�

номічного спаду, використовуючи бюджетний дефіцит,

оскільки при зменшенні фактичних споживчих витрат та

інвестицій завданням держави є не лише підтримувати

бюджетні видатки на постійному рівні, а і по можливості

їх збільшувати. Отже, для стимулювання економічного

розвитку в певні періоди часу доцільно збільшувати ви�

даткову частину бюджету шляхом створення дефіциту

бюджету. Однак використання механізму дефіцитного

фінансування потреб економічного розвитку можливо з

врахуванням його впливу на розмір державного боргу та

економічних можливостей держави по його обслугову�

ванню. Для зменшення обсягу державного боргу в періо�

ди сталого економічного зростання при необхідності

можливою є оптимізація обсягу видаткової частини бюд�

жету з метою створення профіциту бюджету, який буде

спрямовуватись на погашення державного боргу.

В умовах обмеженості бюджетних ресурсів фінан�

сове забезпечення соціально�економічного розвитку

можливе шляхом оптимізації обсягу і структури бюджет�

них видатків, яка вимагає перерозподілу бюджетних

коштів між певними напрямами видатків шляхом аналі�

зу зазначеної структури та результативності витрачан�

ня бюджетних коштів. За обмеженості бюджетних ре�

сурсів держави пріоритетними залишаються поточні

видатки бюджету, в першу чергу, соціального характе�

ру. Однак можливості здійснення бюджетних видатків

значною мірою визначаються доходами, і для того щоб

у перспективі отримати додаткові доходи, необхідно у

даний час ефективно інвестувати бюджетні кошти. Тому

не менш важливим у сфері бюджетної політики з позицій
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стратегії економічного зростання є сприяння розвитку

економіки. Водночас слід зазначити, що це не супере�

чить соціальній спрямованості бюджету, оскільки реаль�

ність соціальних гарантій може бути забезпечена тільки

за умови досягнення сталого економічного зростання.

Питання формування видатків бюджету відіграють знач�

ну роль у досягненні основних завдань соціально�еко�

номічного розвитку країни, виконанні державою відпо�

відних суспільних функцій. Здатність видатків бюджету

як важливого інструменту макроекономічної політики

впливати на економічні процеси в державі забезпечуєть�

ся передусім фінансуванням структурної перебудови

економіки, інноваційних, конкурентоспроможних техно�

логій, пріоритетних наукових досліджень [8].

Економічна природа видатків бюджету полягає у

сукупності взаємовідносин, що виходять із формуван�

ня, перерозподілу та використання фінансових ресурсів

держави з метою його спрямування на вирішення цілей

та завдань соціально�економічного розвитку країни.

Важливим функціональним завданням держави є забез�

печення стійкості, динамічності, збалансованості еко�

номічного зростання шляхом реалізації основних пріо�

ритетів бюджетної політики. На планування видаткової

складової бюджету як одного з основних елементів си�

стеми бюджетного регулювання, впливає формування

дохідної частини бюджету та дефіцит бюджету. У бюд�

жетній політиці у сфері видатків знаходять відображен�

ня пріоритетні  напрями використання бюджетних

коштів, які спрямовані на забезпечення економічного

зростання, макроекономічну збалансованість.

На дієвість бюджетного регулювання суттєво впли�

ває функціональна структура видатків бюджету, яка

відіграє вагому роль у розподілі ресурсів між різними

секторами економіки, формуванні сукупного попиту та

досягненні суспільного розвитку. Формування видатків

бюджету повинно  здійснюватися із врахуванням необ�

хідності забезпечення достатнього рівня інституційних

перетворень економіки, використання дієвих бюджет�

них механізмів, інтеграції у бюджетний процес серед�

ньострокового бюджетного планування на рівні голов�

них розпорядників бюджетних коштів, удосконалення

системи моніторингу ефективності бюджетних програм.

Вивчення досвіду формування видатків бюджету в краї�

нах із розвинутою та трансформаційною економіками,

дозволило виявити основні тенденції у проведенні ре�

формування системи планування бюджетних видатків

протягом останніх років. Достатнього впровадження

набули програмно�цільовий метод планування видатків

бюджету, у тому числі у середньостроковій перспективі,

система оцінювання бюджетних програм, що включа�

ють відповідні результативні показники. Використо�

вується системний підхід до перегляду бюджетних про�

грам з метою підвищення ефективності та прозорості

використання бюджетних коштів. Концепція плануван�

ня та виконання бюджету базується на підвищенні ре�

зультативності бюджетних видатків та вимірюється, зок�

рема такими показниками, як якість державних послуг

та їх вплив на соціально�економічний розвиток країни.

Суттєві зміни відбулися у системі державного фінансо�

вого контролю шляхом удосконалення та оновлення

його принципів, форм та методів, розвитку відомчого

контролю та аудиту.

Принципи та механізми на яких грунтується систе�

ма  планування видатків бюджету виступають в якості

інструменту державного регулювання економіки. Ство�

рення необхідних умов функціонування дієвої системи

формування видатків бюджету відбувається під впли�

вом суспільних змін та залежать від інституційної спро�

можності економіки. На рівень якості планування бюд�

жетних видатків вливають ефективність управлінських

рішень учасників бюджетного процесу, ступінь їх спря�

мування на досягнення стратегічних цілей розвитку краї�

ни, врахування результатів аналізу поточного соціаль�

но�економічного стану, напрацьованого досвіду та оцін�

ки відповідних прогнозних показників. Використання

видатків бюджету як інструменту регулювання соціаль�

но�економічного розвитку країни полягають у забезпе�

ченні макроекономічної рівноваги, створенні сприятли�

вого фінансово�економічного середовища для розвит�

ку ринкових відносин, підтримки стратегічних галузей

економіки, у тому числі, що спрямовані на внутрішнє

споживання. Бюджетне регулювання у сфері видатків

як макроекономічний регулятор відтворювальних про�

цесів, є однією з важливих складових фінансової полі�

тики держави, за своїм призначенням спрямовується на

реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку країни.

Спрямованість бюджетної політики у сфері видатків

на управління бюджетними результатами передбачає

запровадження системи моніторингу результативності

діяльності розпорядників бюджетних коштів, який по�

винен здійснюватися на всіх стадіях бюджетного про�

цесу та базуватися на аналізі результативності їх бюд�

жетних програм, також порівнянні фактичних показ�

ників їх діяльності із запланованими, відповідними по�

казниками інших розпорядників, галузі загалом. На

підставі моніторингу результативності діяльності роз�

порядника бюджетних коштів у процесі бюджетного

планування можливим є перерозподіл бюджетних

коштів від інших розпорядників бюджетних коштів на

його користь у разі його результативної діяльності чи

перерозподіл частки його бюджетних ресурсів на ко�

ристь інших розпорядників бюджетних коштів у випад�

ку його недостатньо результативної діяльності, при цьо�

му обсяг бюджетних коштів, що підлягає перерозподі�

лу, залежить від кількості та обсягу фінансування про�

грам з достатньо низьким рівнем результативності, обо�

в'язково враховуючи рівень їх пріоритетності, та рівень

пріоритетності галузі розпорядника бюджетних коштів.

При плануванні бюджетних програм важливим факто�

ром є рівень пріоритетності і важливості галузі, до якої

вони відносяться, оскільки певні бюджетні програми

соціального спрямування з недостатньо високим рівнем

результативності можуть належати до пріоритетної га�

лузі економіки та бути спрямованими на вирішення ва�

гомих завдань на відповідному етапі суспільного роз�

витку.

Бюджетне регулювання у сфері видатків повинно

базуватися на наступних основних засадах: формуван�

ня довгострокової бюджетної стратегії у системі дер�

жавного перспективного планування та прогнозування

з метою узгодження стратегічних галузевих планів і

відповідних планів розпорядників бюджетних коштів з

бюджетними можливостями; програмно�цільовий метод

розподілу бюджетних видатків у середньостроковій та
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річній перспективі; моніторинг результативності діяль�

ності розпорядників бюджетних коштів,  оцінки соціаль�

но�економічної ефективності бюджетних програм. Дер�

жавне стратегічне планування та прогнозування перед�

бачає розробку пріоритетів соціально�економічного

розвитку країни на довгостроковий період, на базі якої

формуються галузеві стратегії. Особливого значення на

цьому етапі набуває розробка бюджетної стратегії у

сфері видатків, яка узгоджує стратегічні галузеві плани

та відповідні плани розпорядників бюджетних коштів з

бюджетними можливостями.

ВИСНОВКИ
Необхідним є подальший розвиток системи бюджет�

ного планування видатків у напрямі посилення викори�

стання регуляторного потенціалу бюджетних видатків,

підвищення раціональності їх розподілу між напряма�

ми суспільного розвитку з урахуванням циклічності со�

ціально�економічних процесів. Важливим є удосконален�

ня системи оцінки результативності бюджетних програм

та діяльності розпорядників бюджетних коштів виходя�

чи з необхідності забезпечення ефективності викорис�

тання бюджетних ресурсів та управління результатами

бюджетної діяльності, положення щодо визначення

інституційних засад системи формування видатків бюд�

жету. Бюджетне регулювання у сфері видатків бюдже�

ту завдяки використанню бюджетних інструментів впли�

ву на формування та виконання бюджету дозволяє ви�

рішувати важливі завдання на певному етапі суспільно�

го розвитку, досягати необхідних макроекономічних

пропорцій та показників економічного зростання. Підви�

щення конкурентоспроможності економіки країни,

якості державних послуг, рівня життя населення вима�

гає реалізації стратегії оптимізації обсягу видатків бюд�

жету одночасно із посиленням їх результативності.

Здатність видатків бюджету як важливого інструменту

макроекономічної політики впливати на економічні про�

цеси в державі забезпечується передусім фінансуван�

ням структурної перебудови економіки, інноваційних,

конкурентоспроможних технологій, пріоритетних нау�

кових досліджень. Розвиток суспільних відносин потре�

бує поглиблення досліджень щодо впливу бюджетних

видатків на динаміку соціально�економічних процесів у

країні, посилення дієвості використання видатків бюд�

жету в якості ефективного інструменту регулювання

суспільного розвитку, підвищення якісного рівня бюд�

жетного прогнозування і планування видатків бюджету

у контексті реалізації стратегічних пріоритетів соціаль�

но�економічного розвитку країни. Формування видатків

бюджету повинно базуватися на аналізі динаміки со�

ціально�економічних та бюджетних показників для про�

гнозу можливих змін макроекономічної і демографіч�

ної ситуації для розробки антикризових бюджетних за�

ходів й прийняття своєчасних регулюючих дій з метою

забезпечення достатнього обсягу видатків бюджету для

задоволення суспільних потреб із одночасним регулю�

ючим впливом структури бюджетних видатків на цик�

лічність соціально�економічних процесів.
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FINTECH INNOVATIONS: PRECONDITIONS OF GENESIS AND MODERN TRENDS

У статті обгрунтовано значущість та актуальність  вивчення теоретичних та практичних аспектів
розвитку фінансових технологій в умовах цифровізації української економіки та світової глоба#
лізації. Проаналізовано наукові трактування категорії "фінансові технології" та виокремлено
фінтех як окрему галузь, що включає у себе використання різного роду технологій у фінансовій
сфері. Виявлено основні передумови, що вплинули на розвиток фінансових технологій після
світової економічної кризи 2008 року. Проаналізовано основні технології, що наразі мають
вплив на перетворення способу надання фінансових послуг та виокремлено основні тенденції
фінтеху у світі. Наведено перелік технологій, що матимуть значний  на перетворення способу
надання фінансових послуг, серед них такі: Інтернет, штучний інтелект, 5G, хмарні сервіси, блок#
чейн, роботизація процесів, голосові технології, управління ідентичністю біометрії. Виявлено
вплив сучасних технологій у сфері фінансів на перетворення способу надання фінансових по#
слуг протягом найближчих кількох років. Виокремлено основні тренди ринку фінансових тех#
нологій в умовах сьогодення. Здійснено оцінку впливу світової пандемії COVID#19 на зростан#
ня та розвиток галузі фінансових технологій у світі. Виявлено основні напрямки фінтеху України
станом на 2019 рік за даними проєкту Агенції Сполучених штатів Америки з міжнародного роз#
витку "Трансформація фінансового сектору":  платежі та грошові перекази, технології та інфра#
структура, кредитування та маркетплейси. Спрогнозовано стрімке зростання і розвиток таких
напрямів, як відкритий банкінг, необанкінг, діджитал#сервіси та спрощення аутентифікації ко#
ристувачів.Серед провідних продуктів ринку фінтех в Україні виділено такі: PayCore.io,
Todobank, MOSST, PayLastic, Finik.Pro, Mo.cash, Panzly, ReporTax. Проаналізовано напрями
діяльності компаній у сфері фінансових технологій в Україні та проведено огляд успішних вітчиз#
няних фінансових стартапів 2020 року.

The article substantiates the significance and relevance of studying the theoretical and practical
aspects of the development of financial technologies in the context of digitalization of the Ukrainian
economy and globalization. The article analyzes the scientific interpretations of the category
"financial technologies" and identifies fintech as a separate industry, which includes the use of various
technologies in the financial sector. The main factors that influenced the development of financial
technologies after the global economic crisis of two thousand and eight year are revealed. The main
technologies that currently have an impact on the transformation of the way of providing financial
services are analyzed and the main trends of fintech in the world are highlighted.The list of
technologies that will have a significant impact on the transformation of financial services, including
such as: Internet, artificial intelligence, 5G, cloud services, blockchain, process robotics, voice
technology, biometric identity management. The influence of modern technologies in finance field
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цифровізація стосується багатьох глобальних

аспектів, у тому числі й національних економік. Україна

не є винятком та активно долучається до трансформації

національної аналогової економіки до цифрової. Така

діяльність регулюється постановою Кабінету міністрів

України "Про затвердження Державної стратегії регіо�

нального розвитку на 2021—2027 роки" у рамках на�

прямку "Цифрова трансформація регіонів" [1]. Також

цифровізація охоплює всі сфери суспільного та госпо�

дарського життя, а тому числі і фінансову. Ринок фінан�

сових технологій сьогодні радикально трансформуєть�

ся, на що значно впливає автоматизація, відкритість,

орієнтованість на споживача. Зазначена діяльність

згідно з світовими тенденціями регулюється "Стратегією

розвитку фінтеху в Україні до 2025 року", що у свою

чергу формує курс на сталий розвиток інновацій, кеш�

лес та фінансову грамотність населення [2].

on the transformation of the way of providing financial services over the next few years is revealed.
The main nowadays trends of the financial technology market are highlighted. The impact of the
global COVID#19 pandemic on the growth and development of the financial technology industry in
the world has been assessed. The main directions of fintech of Ukraine as of two thousand nineteenth
year according to the project of the United States Agency for International Development
"Transformation of the Financial Sector": payments and remittances, technology and infrastructure,
lending and marketplaces. Rapid growth and development of such areas as open banking, neo#
banking, digital services and simplification of user authentication are forecast. Among the leading
products of the fintech market in Ukraine are the following: PayCore.io, Todobank, MOSST, PayLastic,
Finik.Pro, Mo.cash, Panzly, ReporTax. The directions of activity of financial technology field
companies in Ukraine are analyzed and successful national financial startups of two thousand
twentieth year are reviewed.

Ключові слова: фінансові технології, фінтех�стартапи, тренди фінтеху, фінтех�ринок, інновації.

Key words: financial technologies, startups, fintech trends, fintech market, innovations.

Криза пандемії COVID�19 значно прискорила пе�

рехід на цифрові технології різні сфери діяльності, що

проявилося в різкому зростанні електронної торгівлі,

збільшенні темпів впровадження телемедицини, відео�

конференцій, дистанційного навчання та фінансових

технологій. Компанії, що традиційно покладалися на

міжнародні ланцюжки поставок, зіткнулися з логістич�

ними проблемами та іншими труднощами. За даними

МВФ сучасний прогрес розвитку мобільних грошей,

фінансово�технологічних послуг інтернет�банкінгу мо�

жуть принести істотні вигоди населенню з низькими

доходами і малому бізнесу [3], що і визначає актуаль�

ність дослідження використання цифрових технологій

у фінансовій сфері в усьому світі стала підвищуватися.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням теоретичних питань та практичних ас�

пектів становлення, розвитку та фун�

кціонування цифрових фінансових

технологій висвітлена у наукових пра�

цях українських та зарубіжних нау�

ковців. До їх числа відносять Т. Ка�

лашнікову, Н. Морозко, М. Тарасюка,

Д. Філіпова, С. Волосовича, Л. Дуди�

нець, Н. Морозко, А. Семеног та ін�

ших.

Попри той факт, що вже досягну�

то значних наукових результатів, те�

оретичні та практичні аспекти розвит�

ку фінансових технологій в умовах

цифровізації української економіки та

світової глобалізації потребують по�

дальшого дослідження.

МЕТАСТАТТІ
Мета статті полягає у досліджен�

ня сутності фінансових технологій;

виявлення основних передумов, що

вплинули на бурхливий розвиток

фінансових технологій після світової

кризи 2008 року; з'ясування основних

трендів фінтех галузі та технологій,

Таблиця 1. Сутність поняття фінансові технології

№ Автор Тлумачення Джерело 
1 2 3 4 

1. П. Шуфель Це нова фінансова галузь, що 
застосовує технології для 
поліпшення фінансової 
діяльності 

Schueffel P. Taming the Beast: A 
Scientific Definition of Fintech. Journal 
of Innovation Management. 2017.  
Vol. 4. Iss. 4. P. 32–54. 10. 

2. Н. Морозко Це галузь, що складається із 
технологій для банківських, 
корпоративних фінансів, 
ринків капіталу, фінансової 
аналітики, платежі й 
управління особистими 
фінансами, що окрім того 
включає в себе приватні 
інвестиції та приватні 
венчурні інвестиції 

Паперник C.М. Що таке фінтех.  
URL: http://www.management. 
com.ua/notes/what-is-fintech.html 

3. А. Семеног,  
Я.  Кривич,  
С. Цирулик  

Це послуги, що надаються 
технологічними компаніями 
за допомогою спеціального 
програмного забезпечення та 
зосередженні на фінансових 
потребах клієнтів 

Семеног А.Ю., Кривич Я,М., 
Цирулик С.В. FinTech технології: 
суть, роль і значення для економіки 
країни. Вісник Одеського 
національного університету імені  
І.І. Мечникова. Серія: Економіка. 
2018. Вип. 2 (67). Т. 23. С. 100–105 

4. М. Тарасюк,  
О. Кощєєв 

Це технології, що 
використовуються у 
фінансовій галузі 

Тарасюк М.В., Кощєєв О.О. Інновації 
в глобальній цифровій сфері: оцінка 
трансформацій. Актуальні проблеми 
міжнародних відносин. 2017.  
Вип. 131. С. 94–110 
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що на неї впливають; дослідження впливу світової пан�

демії COVID�19 на ринок фінансових технологій та

аналіз ринку фінтеху в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансові технології, скорочений варіант фінтех

(англ. — "financial technology" та "FinTech" відповідно)

представляють відносно нову галузь світової економі�

ки і у економічній літературі даний термін у 1990�х ро�

ках разом із виникнення всесвітньої мережі Інтернет.

Дослідження наукової літератури приводить до виснов�

ку, що немає однозначного тлумачення поняття "фінан�

сові технології" (табл. 1).

В узагальненому варіанті фінансові технології фор�

мують окрему галузь, що включає у себе використання

різного роду технологій у фінансовій сфері.

Фінансові технології зазнали активного розвитку та

популярності після світової кризи 2008 року, що приму�

сило країни до швидкої адаптації до вимог нового світу.

У цей період регулятори сформували низку нових ви�

мог до капіталу банків, запровадили нові стандарти уп�

равління ризиками та більш жорсткі вимоги до виконан�

ня процедур, наприклад, "KYC" — Know Your Customer

(Знай свого клієнта) — процедура ідентифікації клієнтів,

"AML" — Anti Money Laundering — процедура протидії

відмиванню грошей; також активно розвивались техно�

логії та інновації (рис. 1).

Власне створення нових технологій, зміна орієн�

тації банків на внутрішні процеси, бажання користу�

вачів експериментувати з цифровими послугами слу�

гували передумовами виникнення та зростання нових

фінтех�компаній. Та сьогодні перед людством поста�

ли нові виклики, нові технології надали компаніям змо�

гу для недорогого способу створення зручних,

персоналізованих, інтуїтивно зрозумілих продуктів та

послуги. Нижче наведено перелік технологій, що ма�

тимуть значний  на перетворення способу надання

фінансових послуг протягом найближчих двох років

(рис. 2).

Рис. 1. Передумови, що вплинули на розвиток фінансових технологій та інновацій після
світової кризи 2008 року

Джерело: [4].

Рис. 2. Технології, що мають вплив на перетворення способу надання фінансових послуг
протягом найближчих двох років

Джерело: [5].
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Загалом під час аналізу діяльності глобального рин�

ку фінтех можна прослідкувати наступну динаміку: най�

вища інвестиційна активність спостерігалася в 2018 році,

що у грошовому вимірі становило більше 120 млрд дол.

США). Цей історичний максимум був досягнутий завдя�

ки мегаугоді — 14 млрд дол. США складали інвестиції

до китайської компанії "Ant Financial" та 12.9 млрд дол.

США складала угода купівлі компанією "Vantiv" ком�

панії "Worldpay". Таких масштабних угод не прослідко�

вувалося у першому півріччі 2019 року, проте за звітом

аудиторсько�консалтингової компанії "KPMG" "The

Pulse of Fintech H1 2019" глобальні інвестиції в фінтех�

компанії досягли 37.9 млрд дол. США, що було досяг�

нуто завдяки укладанні 962 інвестиційних угод, що пе�

ревищило показник 2017 року. Згідно з глобальними

дослідженнями найпривабливішими ринками для інве�

сторів сьогодні є зрілі, такі як США та Німеччина (рані�

ше до даного переліку ринків входила і Великобрита�

нія, але у зв'язку з останніми подіями щодо її виходу зі

складу Європейського Союзу ситуація разюче змінила�

ся), а нішами для інвестування — вертикаль платежів й

кредитування. Варто зазначити, що інвестори віддають

перевагу бізнесам, що переважно мають значний мас�

штаб або ж потенціал його досягнення і подальшого пе�

ретворення в стабільний бізнес [6].

Враховуючи вплив вищезазначених технологій, зро�

стання обсягів електронної комерції та беручи до уваги

значну кількість людей, що не є частиною банківської

системи та недоотримують бажаний обсяг послуг, труд�

нощі, з якими зіштовхується банківський сектор при

обслуговуванні мікро� та малого бізнесу й людей, що

проживають у віддалених районах, на ринку сформу�

вався незаповнений фінансовий сегмент, що надає

значні інвестиційні можливості фінтеху. Загалом мож�

на виокремити тренди фінтеху, що представлені зараз

на ринку (рис. 3).

По відношенню до світового фінтеху ринок Украї�

ни знаходиться на етапі зародження. Фактично, най�

більшим фінтех�прикладом в країні було АТ "Приват�

банк" (до націоналізації), технологічні послуги якого ви�

переджали не лише локальний український ринок, але

й європейський. Станом на 2019 рік основними напрям�

ками фінтеху України за даними проекту Агенції Спо�

лучених штатів Америки з міжнародного розвитку

"Трансформація фінансового сектору" є платежі та гро�

шові перекази, технології та інфраструктура, кредиту�

вання та маркетплейси (рис. 4).

Проте за статистичними світовими та українськими

дослідженнями пандемія COVID�19 призвела до

збільшення користувачів мобільних смартфонів та зро�

стання електронної комерції, що у свою чергу призве�

ло до швидкої адаптації цифрових платежів у світі та

Україні (табл. 2).

Український ринок фінтеху в 2019 році абсолют�

но трансформував традиційні банки та перевів низку

сервісів у мобільні додатки. За прогнозами до кінця

2020 року очікується стрімке зростання і розвиток та�

ких напрямків, як відкритий банкінг, необанкінг,

діджитал�сервіси та спрощення аутентифікації кори�

стувачів.

Джерело: [4].
Рис. 3. Основні тренди фінтеху

Рис. 4. Напрями фінтех6компаній в Україні за 2019 рік
Джерело: [4].
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У 2020 році зросла кількість

стартапів у фінтех індустрії, що

спрямовані на допомогу і спрощен�

ня фінансових послуг, що повністю

відповідають цілям бізнесу (табл. 3)

[10].

Наразі половина українських

стартапів здійснює свою діяльність

й на міжнародному рівні, оскільки

вони пропонують ефективні рішен�

ня для складних технологічних про�

ектів. З огляду на те, що євро�

пейські та міжнародні банки постій�

но впроваджують інновації та залу�

чають стартапи для вирішення своїх

завдань через власні програми ак�

селерації та інкубації, в українсько�

го фінтеху є чудова можливість за�

явити про себе.

ВИСНОВКИ
Дослідження та аналіз станов�

лення та розвитку фінансових тех�

нологій дає змогу представити на�

ступні висновки:

1. Здійснено аналіз категорії

"фінансові технології", що визна�

чається нами як окрема галузь, що

включає у себе використання різно�

го роду технологій у фінансовій

сфері.

Таблиця 2. Вплив світової пандемії COVID619 на зростання фінтеху в світі

№ Європа [7] Світ [8] Україна [9] 
1 2 3 4 

1. Ринок цифрових платежів 
сягне рекордного обсягу  
у 802 млрд дол. США у 
2020 році та становитиме 
9.9%-ве зростання у 
порівнянні з попереднім 
роком. За прогнозами до 
2023 року ринок сягне 
позначки  
1 трлн дол. США 

Обсяг цифрових 
платежів у 2019 році 
становив 4.1 трлн 
дол. США, у  
2020 році 
прогнозується у 
4.8 трлн дол. США,  
у 2023 році – 6.7 трлн 
дол. США 

Загальна кількість безготівкових 
операцій та операцій з отримання 
готівки з використанням 
платіжних українських карток  
у І кв. 2020 року становила  
1385.3 млн шт., а їх сума –  
920.5 млрд грн. У порівнянні з 
аналогічним періодом 2019 року 
кількість операцій зросла на 
24.5%, а сума – на 15.6% 

2. За 2016-2019 роки 
кількість онлайн-платежів 
в Європі зросла на 30%. За 
прогнозами аналітиків у 
2020 році за допомогою 
електронної комерції буде 
здійснено до 90% 
трансакцій, а користувачів 
онлайн-сервісів буде 
близько 705 млн осіб 

Чатботи допоможуть 
заощаджити банкам 
7.3 млрд дол. США 
до 2023 року 

За І кв. 2020 року переважали 
безготівкові операції – 1183.2 млн 
шт. (85.4% усіх операцій), а сума – 
503 млрд грн (54.6%, за період 
попереднього року показник 
становив 49.7%) 

3. Спровоковане пандемією 
COVID-19 дистанціювання 
та самоізоляція призвели 
до зростання на 72% 
щотижня використання в 
Європі застосунків фінтеху

Загальні активи 
компаній, що 
займаються 
цифровим 
управлінням 
капіталом у галузі 
ритейлу, за 
прогнозами, досянуть 
600 млрд дол. США 
до 2022 року 

За даними АТ «ПриватБанк» за 
перші 4 тижні карантину в Україні 
кількість щоденних операцій зі 
зняття готівки з карт у касах банку 
знизилася в 4.5 рази (з 137 до  
31 тис. операцій на день). Також 
українці вдвічі рідше стали 
знімати готівку в банкоматах 
ПриватБанку – кількість таких 
операцій знизилася, якщо 
порівнювати з початком березня, з 
2.7 млн до 1.3 млн операцій на 
добу 

Таблиця 3. Провідні продукти ринку фінтех в Україні у 2020 році

Джерело: [11].

№ Назва Короткий опис 
1 2 3 

1. PayCore.io 
 

Нова платіжна платформа для вирішення питань онлайн середнього та 
великого бізнесу. З її допомогою компанії безпечно відправляють і 
отримують грошові кошти 

2. Todobank 
 

Мобільний банк, послуги якого доступні клієнтам дистанційно. Завдяки 
функціональним додатком є можливість здійснювати швидкі перекази, 
здійснювати платежі, змінювати ліміти на розрахунки, контролювати 
фінанси і навіть замовляти і отримувати платіжні картки. Зараз банк працює 
за ліцензією українського АТ «Мегабанк» 

3. MOSST 
 

Сучасний інструмент на ринку грошових переказів, що дозволяє 
здійснювати грошові перекази використавши тільки номер мобільного 
телефону або електронну пошту, платити за товар у касах торгових точок за 
допомогою штрих-коду, створеного в мобільному додатку, а також 
використовувати торговий еквайринг і прийом платежів за картами «Visa» й 
«MasterCard» 

4. PayLastic 
 

Додаток, що приймає платежі за картами використовуючи месенджери та 
розрахований для малого бізнесу, який не може дозволити собі встановити 
POS-термінал. Він розрахований для бізнесу, що бажає збільшити продажі 
товарів і послуг використовуючи безконтактні розрахунки через чат-ботів 

5. Finik.Pro Розробка програмного забезпечення для банківських і небанківських Фінтех-
рішень, послугами якого сьогодні користуються державні банки 
«Укргазбанк» і «Альфа-Банк». Платформа допомагає дистанційно  
відкривати IBAN рахунки, безпечно проходити багаторівневу систему 
перевірки, підключати та відключати додаткові послуги в режимі онлайн 

6. Mo.cash Стартап для швидких кредитних рішень. Форма кредитування працює, як 
звичайний P2P переказ, а перевірка потенційних позичальників проводиться 
за допомогою спеціальної власної та міжнародної системи оцінки ризиків 

7. Panzly 
 

Платформа, де можна придбати онлайн страховий поліс на випадок відміни 
або затримки авіарейсу на 2+ години. Стартап вже підписав договір про 
співпрацю з європейською страховою компанією, яка обслуговує 18 країн 

8. ReporTax 
 

Спеціальний бот-бухгалтер, за допомогою якого можна платити податки, 
заповнювати та подавати звітність для єдиного соціального внеску та 
єдиного податку в податкові органи, а також отримувати нагадування про 
чергові податкові платежі 
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2. Розглянуто основні передумови, що вплинули на

формування фінтех галузі після світової економічної

кризи 2008 року.

3. Проаналізовано основні технології, що наразі

мають вплив на перетворення способу надання

фінансових послуг та виокремлено основні тен�

денції фінтеху у світі, до яких варто віднести такі:

використання смартфонів для надання послуг, ко�

операція фінансових послуг та соціальних мереж,

використання альтернативних шляхів для здійснен�

ня платежів, використання маркетплейсів у фінан�

совому секторі, імплментація штучного інтелекту та

використання відкритих інтерфейсів програмуван�

ня додатків.

4. Проаналізовано вплив світової пандемії COVID�

19 на розвиток фінансових технологій та особливості

ринку фінансових технологій в Україна, також виокрем�

лено найуспішніші стартапи фінансової галузі України:

PayCore.io, Todobank, MOSST, PayLastic, Finik.Pro,

Mo.cash, Panzly, ReporTax.
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Статтю присвячено визначенню системи та механізму управління інноваціями на підприєм#
ствах сфери рітейлу на основі визначення основних характериних рис, які відрізняють рітей#
лерів від гравців з інших сфер бізнесу.  З метою забезпечення стійкої конкурентоспроможної
позиції підприємства на ринку, виокремлено основні елементи системи управління інновація#
ми, а також запропоновано підхід щодо схеми формування механізму управління інноваціями
взагалі та конкретною інновацією зокрема.

Крім того, на основі останніх тенденцій в інноваційній діяльності рітейлерів, побудовано струк#
туру декількох вузьконаправлених механізмів управління певними інноваціями. Задля форму#
вання системного бачення, наведено перелік основних методів управління інноваціями в тор#
говій справі та конкретизовані найбільш використовувані з них.

Серед основних результатів, які можуть бути отримані після впровадження механізмів
управління інноваціями, доцільно виділити такі: визначення стратегії інноваційної діяльності
підприємства, вибір методів та критеріїв оцінки інноваційних проєктів, послідовність в
управлінні інноваціями та стимулювання інноваційної діяльності підрозділів.

The article is devoted to the definition of the system and mechanisms of innovation management
in retail enterprises based on the definition of the main characteristics that distinguish retailers from
players of other business areas. In order to ensure a stable competitive position of an enterprise in
the market, the main elements of the innovation management system are highlighted, and an approach
to the formation of an innovation management mechanism in general and a specific innovation in
particular is proposed.

Retail, as one of the most dynamic and sensitive to innovation spheres of business, has its own
features that should be taken into account when forming the system and mechanisms for managing
innovation. Firstly, this is the consumer power, which now more and more influences the adoption of
certain decisions business life, and secondly, it is in most cases the lack of their own, unique in
characteristics, products, so retailers now do not focus on what they sell, but on how they sell.

In the process of building an innovation management system at the enterprise, the following
elements were identified: organizational, legal, functional, technical, financial and elements of
personnel policy. In turn, the above elements were specified in certain areas of activity for them.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність з розробки та впровадження інновацій

є, з одного боку, важливим функціональним напрямом

управління компанією, з іншого — невідємну сферу

діяльності, яка, як і будь�яка інша сфера, характери�

зується більшою мірою прогнозованими й досяжними

результатами. Таким чином, інноваційний менеджмент

має проводитися на систематичних засадах, тобто у ре�

жимі постійної управлінської діяльності з прогнозуван�

ня та планування, організації та керівництва, обліку, кон�

тролю, аналізу і оцінки ефективності управління цією

діяльністю на фірмі.

З огляду на те, що рітейл — один з найбільш ди�

намічних сфер бізнесу, а серед ТОП10 найбільших

компаній України за виручкою згідно з результатами

2019 року 1�ше (АТБ), 2�ге (Fozzy Group) та 5�те (Епі�

центр) місця посідають саме роздрібні мережі [2], пи�

тання системності в управлінні інноваціями та практич�

ної застосованості систем та механізмів впровадження

інновацій, набувають неабиякої актуальності.

Значна концентрація фінансових ресурсів у рітей�

лерів передусім має підвищувати інноваційний потенці�

ал окремих компаній, проте, фактично, досі не будо

представлено фахових праць, які б стосувались органі�

заційно�методичних механізмів управління іноваціями

саме на підприємствах сфери рійтейлу.

Пандемія COVID19 спричинила неабиякий негатив�

ний вплив на рітейл, обсяг інвестицій в інноваційні проєк�

ти за даними станом на другий квартал 2020 року ско�

ротились майже вдвічі [8], тим не менш технологічні

зміни в світі та  зростаючі запити сппоживачів змушу�

ють ринок торгівлі змінюватись, навіть незважаючи на

кризу. Тому важливим питанням, яке стоїть перед рітей�

лерами, є мінімізція витрат ресурсів при розробці та

впровадженні інноваційних проєктів, яку можна досяг�

ти саме шляхом системної побудови механізмів та ме�

тодів управліня інноваціями.

Taking into account the basic principles of the formation the innovation management mechanism:
consistency, complexity, orientation towards innovation, maintaining a balance, and based on the
latest trends in innovation activities of retailers, the structure of several narrowly focused mechanisms
for managing certain innovations has been built. To form a systemic vision, a list of the main methods
of managing innovations in trade are given and the most used of them are specified.

Among the main results that can be obtained after the introduction of innovation management
mechanisms, attention should be especially focused on the real definition of the strategy in enterprise
innovative activity, the selection of methods and criteria for evaluating innovative projects,
consistency in managing innovation and stimulating the innovative activity of divisions. And among
the main obstacles that hinder retail organizations and trade in general in Ukraine, it should be noted
the high tax pressure, the lack of own funds for investment in innovation, the low level of scientific
research and the absence of a technology transfer system, the staff's unwillingness to accept
innovations.

Ключові слова: інновації, механізм управління інноваціями, рітейл, система управління інноваціями, ме�

тоди управління.

Key words: innovations, innovation management mechanism, retail, innovation management system,

management methods.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання системи та механізмів управління іннова�

ціями на підприємствах загалом досить широко розгля�

далась західними та вітчизняними науковцями. Відтак,

варто виділити таких авторів, П. Друкер, В.К. Бансал,

М. Портер, Дж. Сінко, Балабанова Л.В., Дронов Ф.А.,

Львов Д.С., Струмилін С.Г., тематику праць цих науковців

зосереджено на інноваційному менеджменті та пробле�

мах розробки методичних механізмів створення, впро�

вадження та аналізу інновацій на мікрорівні підприємств.

Крім того, слід зазначити авторів, які опублікували

спеціалізовані праці щодо характеристики діяльності

роздрібного бізнесу та інновацій в ньому: О. Азарян,

В. Апопій, С. Брю, Д. Гриджук, П. Друкер, Б. Карлоф,

Ф. Котлера, О. Лапко, К. Макконел, Р. Маркін, Л. Феду�

лова.

При тому, що проблематика системності та ме�

ханізмів управління інноваціями на підприємстві вва�

жається більш�менш розкритою, залишаються диску�

сійними питання конкретизації механізмів та методів інно�

ваційного менеджменту саме для підприємств рітейлу,

виокремлення та оцінювання специфічних рис рітейлу,

які впливають на ті чи інші тренди інновацій в цій сфері

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Таким чином, невирішеним на сьогодні питанням є

формування достатнього понятійного та схематичного

апарату з метою систематизації процесів впроваджен�

ня та аналізу інновацій в рітейлерському безнесі. ОПР

(особи, які приймають рішення, у більшості випадків —

топ�менеджмент компаній), які функціонально відпові�

дають за інноваційну екосистему на підприємтсві, а та�

кож ставлять стратегічні цілі щодо впровадження інно�

вацій, на основі запропонованих у цьому дослідженні

схем, мають зрозуміти, яким чином використати теоре�

тичний базис у практичній діяльності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інноваціяна активність підприємства передусім має

на меті створення та залучення таких інновацій із зов�

нішнього середовища, які могли би вплинути на зрос�

тання конкурентоспроможності, фіксацію та зміцнення

позиції компанії на ринку, забезпечити майбутні перс�

пективи розвитку. Проте можливості різних фірм, щодо

розробки та впровадження інновацій, суттєво відрізня�

ються, така ситуація зумовлена насамперед обмежен�

нями в ресурсах. Тому менеджмент інноваційної діяль�

ності підприємства має здійснюватись, по�перше, з ог�

ляду на потенціал формування конкурентних переваг від

впровадження інновації, по�друге, з урахуванням інве�

стиційних можливостей компанії [5].

З огляду на твердження В.В. Стадника, управління

інноваціями — це одна із складових менеджменту

будь�якого сучасного підприємства, така діяльність

включає стимулювання, планування та організацію

інноваційної активності, розробку та впровадження

інноваційних проектів, метою яких є отримання кон�

курентних переваг і підвищення ринкових позицій

підприємства [6].

На думку С.І. Данило, рітейл — один із найбільш ди�

намічних та чутливих до інновацій секторів економіки,

з огляду на те, що впровадження інновацій в рітейлі у

багатьох випадках не потребує значних витрат часу на

НДДКР, підприєства сфери рітейлу потребують налагод�

женого організаційного механізму розробки, впровад�

ження та оцінки інновацій у короткі проміжки часу з ме�

тою забезпечення своєї конкурентоспроможності [7].

Згідно із твердженням американських дослідників

[4], підприємства сфери рітейлу мають певні характерні

особливості, які мають бути враховані при формуванні

механізму управління інноваціями саме для таких ком�

паній. Ними було виділено 2 основних аспекти:

1. Роздрібні торговці в основному продають това�

ри, вироблені іншими компаніями, і, як наслідок, вони

рідко отримують стійкі вигоди від ексклюзивності в

асортименті своєї продукції. Таким чином, вузька оріє�

нтація на асортимент продукції навряд чи призведе до

довгострокової конкурентної переваги, оскільки ана�

логічні продукти можуть бути легко доступні будь�де ще.

Таким чином, успішне застосування механізму та ме�

тодів управління інноваціями, фокусуються не тільки на

тому, що продає роздрібний торговець, але, що ще

більш важливо, на тому, як він продає.

2. На відміну від більшості виробників, роздрібні

торговці безпосередньо взаємодіють з кінцевими спо�

живачами. Це підкреслює важливість клієнтського сер�

вісу і вимагає, щоб інновації в рітейлі в тому числі сто�

сувались як роздрібний торговець буде оптимізувати

свою пряму взаємодію з кінцевими споживачами для

зміцнення відносин з ними. Роздрібні торговці все

більше усвідомлюють ці тенденції. В результаті акцент

в роздрібній торгівлі змістився з одного напрямку, сфо�

кусованого в основному на транзакції, де мета поляга�

ла в продажі товарів і послуг кінцевим споживачам, до

Таблиця 1. Процес побудови та функціонування системи управління діяльністю підприємств
у сфері рітейлу

Джерело: розроблено автором на основі [9; 5].

Влада споживача (будь-який елемент системи за кінцеву мету має 
максимізацію задоволення потреб клієнта і, як наслідок, отримання прибутку) 

Вибір нової організаційно-правової форми діяльності 
рітейлера 

Організаційні елементи 
системи 

Зміна форми управління та типу організаційної 
структури 
Зміна форми власності, яка стимулює інвестиції та 
процес управління інноваціями 

Юридичні елементи 
системи 

Визначення кількості ресурсних одиниць 
Визначення форми діяльності та кількості  digital- та 
офлайн-каналів продажу, кількості магазинів або точок 
видачі, інноваційних форматів торгівлі 
Вибір стратегії комунікації з державою, контрагентами, 
маркетингової та продуктової стратегії 

Функціональні 
елементи системи 

Вибір стратегії рекламної комунікації зі споживачем, 
точок контакту, запровадження нових  методів 
глибшого big data аналізу 
Побудова системи технічного забезпечення 
функціонування рітейлера, в т.ч. торгового обладнання 
та техніки, програмного забезпечення та технічних 
рішень щодо аналізу роботи торгової точки чи 
інтернет-ресурсу 

Технічні елементи 
системи 

Виявлення та впровадження технічних розробок, які 
підвищують ефективність роботи компанії 
Збільшення або зменшення основних і оборотних 
фондів 
Збільшення або зменшення інвестицій, диверсифікація 
чи перенаправлення інвестицій 

Фінансові елементи 
системи 

Капіталізація підприємства, вибір фінансової політики 
Розвиток або зміна корпоративної культури 
Покращення кадрової політики 
Впровадження заходів щодо начання та управління 
персоналом 

Елементи кадрової 
політики 

Запровадження сталої політики та концепції 
обслуговування клієнтів, сервіс-менеджменту 
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напряму, сфокусованому на підвищенні якості обслу�

говування клієнтів.

Впровадження інновацій та стимулювання іннова�

ційних процесів на підприємстві неможливі без форму�

вання системи управління інноваційною діяльністю, яка

створювала би контроль за всіма складовами цього виду

діяльності і на стратегічному,  і на тактичному рівнях.

Відтак у таблиці 1 наведено приклад процесу побудови

та функціонування системи управління діяльністю

підприємств�інноваторів у сфері рітейлу.

Важливо зазначити, що елементи системи управлі�

ння інноваціями рітейлера, не є вичерпними, тобто, по�

даний список є показовим та може бути розширений і

більш деталізований всередині кожного елементу сис�

теми.

Беручи до уваги особливості управління інновацій�

ною діяльністю та ширину функцій в системі управління

підприємством взагалі, можна стверджувати, що без

наявності певного механізму, жодна система не буде

функціонувати ефективно. Такми чином, система менед�

жменту інноваційної діяльності має спиратись на пев�

ний механізм, прийнятий підприємством, який являє

собою частину загального механізму управління під�

приємством.

Рис. 1. Схема формування механізму управління іноваційною діяльністю рітейлера

Джерело: адаптовано автором на основі [9].

Рис. 2. Структура механізму управління інноваціями за визначеними цілями для підприємств
сфери рітейлу

Джерело: сформовано автором на основі [7; 5].
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Спираючись на роботу В.Р. Волощук щодо форму�

вання механізму управління інноваціями на під�

приємстві, можна виділити такі принципи такого меха�

нізму:

— принцип системності у формуванні механізму,

адаптивність та відкритість, враховуючи невизначеність

майбутнього;

— принцип комплексності, тобто функціонування

системи в межах законів ринку, державного регулюван�

ня, конкурентного середовища;

— принцип орієнтації на інновації незалежно від

фінансових можливостей підприємства, створення та

підтримка інноваційної культури на фірмі;

— принцип збереження балансу інтересів різних

структур, залучених в інноваційний процес [5].

Якщо адаптувати згадані принципи до специфіки

діяльності рітейлера, а саме: врахувати важілі впливу

зовнішнього середовища (споживача) на вибір іннова�

ційної стратегії у поєднанні з внутрішніми можливостя�

ми компанії провадити інноваційну діяльність, можли�

во відобразити логіку формування та функціонування

механізму управління інноваційною діяльністю рітейле�

ра, який враховує вищезазначені принципи.

Таким чином, наразі саме для рітейлерів характер�

ний прямий вплив споживача навіть на формування стра�

тегій управління інноваціями та опосередкований вплив

на формування механізму управління інноваційною

діяльністю, водночас внутрішні фактори та можливості

фірми, звісно, продовжують прямо впливати як на фор�

мування, так і на функціонування механізмів управлін�

ня інноваційною діяльністю

Згідно із дослідженнями сербського університету

University of Kragujevac, які базувались на опитуванні

європейських торгових компаній�респондентів, було ви�

ділено декілька методів, які можуть бути найбліьш зас�

тосованими для управління інноваціями в сфері рітейлу

[1]:

— Методи управління знаннями.

— Методи бенчмаркінгу.

— Методи управління людськими ресурсами.

— Методи управління технічним та програмним за�

безпеченням.

— Методи розвитку творчих здібностей.

— Инноваційні методи управління проєктами.

— Методи поліпшення бізнес�процесів.

— Методи розробки бізнес�планів.

Серед вищенаведених методів найбільш застосова�

ними у практичній діяльності були виокремлені методи

бенчмаркінгу (60%), інноваційні методи управління

бізнес�проектами (82%), методи розробки бізнес�

планів (67%).

Таким чином, ці методи управління інноваціями тісно

корелюють із системою управління інноваційною діяль�

ністю торгових підприємств, яку наведено у таблиці 1,

та можуть бути застосовані до однієї чи декількох еле�

ментів  згаданої системи.

З метою формування ефективного механізму управ�

ління інноваційною діяльністю, дослідники зазначають

необхідність реалізації таких кроків:

— розширення пулу джерел новаторських ідей

— виявлення тих напрямів діяльності компанії, які

пов'язані з високим ступенем ризикованості;

— встановлення кількісних і якісних цілей, які ма�

ють бути досягнуті за результатами інноваційного

проєкту;

— формування етапів роботи у процесі реалізації

інноваційного проєкту, важливо, що перехід до настпу�

ного етапу неможливий до успішного завершення попе�

реднього етапу.

Кінцевим результатом управління інноваціями на

підприємстві роздрібного гравця, згідно із думкою

G. Pinto [4], є стале функціонування стратегічних ме�

ханізмів реалізації інновацій, адаптованих до цілей кон�

кретної компанії. Орієнтуючись на основні тренди в інно�

ваціях серед рітейлерів України та світу, ми сформува�

ли можливу структуру механізму управління інновація�

ми за визначеними цілями (рис. 2).

Головна мета створення та впровадження механіз�

мів управління інноваційною діяльністю — це досягнен�

ня стратегічних цілей підприємства, які конкретизовані

у формі певних показників. На нашу думку, було б до�

цільно виділити загальні результати впровадження ме�

ханізмів управління інноваціями для будь�якого підприє�

мства:

— усвідомлення тенденцій науково�технічного про�

гресу, які можуть бути застосовані в рамках конкрет�

ного підприємства;

— ефективне управління розвитком підприємства;

— визначення стратегії інноваційної діяльгності;

— застосування методів, індикаторів, критеріїв

оцінки інноваційних проєктів;

— системність в управлінні інноваціями;

— формування сприятливого інноваційного кліма�

ту в компанії;

— розробка та прийняття рішень щодо стимулюван�

ня інноваційної активності підрозділів.

На останок, вважаємо доречним навести перелік

основних чинників, які за результатами опитування ке�

рівників торговельних підприємств України, негативно

впливають на інноваційну активність, а відтак і на фор�

мування систем і механізмів управління інноваційною

діяльністю в торгівлі [6]:

— обмеженість економічної свободи бізнесу внас�

лідок значного податкового тиску, високої зарегульо�

ваності державою в деяких аспектах функціонування

підприємств;

— недостатність власних коштів підприємств для фінан�

сування інновацій, значний строк окупності інвестицій;

— дуже низький рівень наукових досліджень, не�

своєчасність отримання інформації про технічні розроб�

ки, неготовність ризикувати, щоб впроваджувати новітні

наукові досягнення;

— відсутність нормальної системи трансферу тех�

нологій між науково�дослідними групами та бізнесом,

у результаті чого наукоємність інноваційних витрат на

низькому рівні;

— перепони з боку персоналу, які не готові сприй�

мати, впроваджувати та просувати інновації і в торгівлі,

і у внутрішніх бізнес�процесах.

ВИСНОВОК
Отже, за результатами проведеного аналізу при

формуванні системи та механізмів управління іннова�

ціями на підприємствах сфери рітейлу пропонується вра�



55

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ховувати владу споживача, який у сучасному конкурен�

тному середовищі вже на перших етапах впливає на

формувавання та функціоування системи управління

інноваціями в компаніях. Таким чином, нами було за�

пропоновано прикладний підхід до побудови системи

управління інноваціями рітейлером, а також проілюст�

ровано схему формування механізму управління інно�

ваціями, які мають практичну застосованість до реалій

роздрібного бізнесу.
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DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF VENTURE FINANCING
OF STARTUPS IN UKRAINE

У статті розглянуто важливість венчурного фінансування як джерела інвестицій для стартапів.
Визначено компоненти та складові елементи механізму венчурного фінансування стартапів.

Розібрали, що таке фактор токсичності, що загрожує компанії та висвітлено умови ток#
сичності для залучення венчурного фінансування для стартапів. Представлено характе#
ристику особливостей механізму венчурного фінансування стартапів залежно від раунду
інвестування. Досліджено основні тенденції українського ринку венчурного фінансування
стартапів, визначено категорії основних суб'єктів фінансування, етапи на яких відбуєть#
ся, більшою мірою, фінансування та критерії прийняття рішень про надання інвестицій.
Досліджено особливості державної підтримки стартапів та можливості отримання фінан#
сування з Українського фонду стартапів. Визначено проблеми механізмів венчурного
фінансування стартапів за рахунок державних та приватних коштів. Сформовано напрями
удосконалення механізмів венчурного фінансування стартапів.

The article considers the importance of venture financing as a source of investment for
startups. The components and constituent elements of the mechanism of venture financing of
startups are determined.

It is understood what is the toxicity factor, what threatens the company and the toxicity
conditions for attracting venture financing for startups are highlighted. The characteristics of
the features of the mechanism of venture financing of startups depending on the round of
investment are presented. The main trends of the Ukrainian market of venture financing of
startups are studied, the categories of the main subjects of financing and criteria of decision#
making on granting of investments are defined. It was found that the most popular way to finance
startups is equity financing and a hybrid form of financing, which also affects the ease of raising
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Українська економіка потребує модернізації та зро�

стання інноваційної активності, що має сприяти підви�

щенню частки високотехнологічної продукції у ВВП

країни. Особливу роль в інноваційному розвитку має

відіграти венчурне підприємництво, здатне забезпечи�

ти реалізацію проривних технологій і вихід економіки

на постіндустріальний шлях розвитку. Вирішення цього

завдання стає особливо важливим у зв'язку зі зростан�

ням економічної активності України на міжнародній

арені.

Під час вибору інноваційного шляху розвитку необ�

хідним стає реалізація комплексного та системного

підходу до функціонування венчурної індустрії, основ�

ними суб'єктами якої є компанії�стартапи та венчурні

інвестори. Особливе значення саме венчурного фінан�

сування для стартап�компаній обумовлено тим, що тра�

диційні шляхи фінансування за рахунок банківського

кредиту найчастіше недоступні суб'єктам бізнесу в про�

цесі розробки технологій і нових продуктів. Водночас

вдосконалення механізму венчурного фінансування

стартапів здатне вирішити питання інноваційної транс�

формації економіки, а розвиток венчурної екосистеми —

стати імпульсом для зростання числа стартапів в Ук�

раїні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Для дослідження механізму венчурного фінансу�

вання стартапів було розглянуто наукові праці

вітчизняних та зарубіжних авторів, які вивчали роль

стартапів у сучасній економіці (I. Moroni, A. Arruda,

K. Araujo), джерел та процесів фінансування стар�

тапів (А.П. Гейдор, Т.М. Бізбіз, J. Blockab, C. Fischab,

S. Vismaracd, R. Andresa, S. Dutta), а також значен�

ня венчурних інвестицій як джерела фінансуванні

стартапів (Н.Б. Демчишак, В.В. Мамчук, І.І.  Лях,

Б.Г. Пилипенко, І.І. Смирнова, К.І. Сімаков, П.І. Ши�

лепницький, М.Є. Галушка).

 Характеристика сучасного стану венчурного фінан�

сування стартапів в Україні представлена у матеріалах

урядових організацій (Український фонд стартапів),

консалтингових компаній та профільних об'єднань (Ук�

раїнська асоціація венчурного капіталу та приватного

капіталу, Глобальна мережа компаній "Делойт" тощо)

та галузевих оглядах.

Із розвитком технологій суспільної комунікації ме�

ханізм венчурного фінансування стартапів постійно

вдосконалюється (наприклад, широкого поширення в

останні роки набуває крауд�фінансування та реалізація

проектів державно�приватного партнерства). Тому для

Ключові слова: венчурне фінансування, стартап, механізм венчурного фінансування, джерела фінан�

сування стартапів, венчурний фонд, бізнес�ангели, Український фонд стартапів.

Key words: venture financing, startup, venture financing mechanism, sources of startup financing, venture fund,

business angels, Ukrainian startup fund.

funds by startups. It was also investigated that in recent years, venture financing of startups
has not been the most popular source of funding, as with the same amount as venture funding,
funds were raised through direct investment funds, grant funds and other sources. It has been
identified which companies have advantages over investors — those that are developing and
growing rapidly or moderately.

Sources of financing are considered, at which stages companies are most financed and from which
countries. The peculiarities of the mechanism of venture financing of startups depending on the
round of investment are investigated. The peculiarities of state support for startups and the
possibility of obtaining funding from the Ukrainian Startup Fund have been studied. The existing
problems of venture financing mechanisms for startups at the expense of public and private funds
have been identified.

The activity of the Ukrainian Fund of Startups, the number of listened projects and attracted funds
are analyzed, and the main shortcomings that hinder the development of venture financing
mechanisms are highlighted. Directions for improving the mechanisms of venture financing of
startups have been formed.

It is also concluded that it is expedient to study today so that venture financing develops faster.
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розвитку вітчизняної економіки є вкрай важливим його

вдосконалення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження наявного механізму вен�

чурного фінансування стартапів в Україні та розробка

напрямів його вдосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підприємництво та інноваційні ідеї завжди відігра�

вали величезну роль для розвитку економіки та су�

спільства. Тенденції сучасного підприємництва харак�

теризуються відходом від традиційних економічних

бізнес�моделей, аналітичних методів, методів плану�

вання. У ХХІ ст. відбувається активний розвиток нової,

вже сформованої бізнес�культури, на чолі якої сто�

ять стартап�компанії. Виступаючи двигуном прогре�

су, стартапи трансформують бізнес�моделі, створю�

ють нові потреби, змінюють сприйняття світу суспіль�

ством, тобто роблять серйозний вплив на сучасний

світ.

Стартапом визнається інноваційний проєкт або ком�

панія, яка перебуває на початковій стадії розвитку (мож�

ливо навіть ще не є юридичною особою), яка будує свій

бізнес на основі нових інноваційних ідей або технологій,

і розраховує на значне зростання доходів і вартості

бізнесу. Варто відзначити, що нині термін "стартап" по�

пуляризувався і часто вживається без розуміння його

сутності для позначення кожного нового підприємниць�

кого починання. Однак такий підхід є хибним, оскільки

стартапом слід вважати тільки компанії з достеменно

інноваційним підходом.

Система фінансування стартапів включає в себе

досить широкий перелік фінансових інструментів

державного та приватного характеру. Розглядаючи

механізм венчурного фінансування стартапів, до�

цільно використовувати комплексний системний

підхід, що передбачає виділення таких його компо�

нентів, як суб'єкти або джерела фінансування, спо�

соби фінансування, форми фінансування, види та

стадії фінансування, системи підтримки стартапів

(табл. 1).

Основними джерелами фінансування стартапів є

венчурне фінансування, кошти венчурних фондів і при�

ватних інвесторів (бізнес�ангелів), краудфандинг, бан�

ківське і небанківська кредитне фінансування, а також

державне фінансування. Важливо відзначити, що стар�

тап може залучати грошові кошти одночасно в декіль�

кох інвесторів, оптимізувавши структуру джерел фінан�

сування, що дає можливість залучати достатню кількість

фінансових ресурсів, а також знизити ризики з боку

інвесторів у випадку, якщо інноваційний проект не буде

реалізований.

Залучення перших інвесторів, найчастіше венчур�

них, переважно розглядається як ознака успіху для

молодих стартапів, проте в деяких випадках таке

фінансування може виявитися токсичним. Цей пара�

докс пояснюється суперечливістю цілей підприємця і

венчурного інвестора. Якщо засновник прагне пере�

дусім до сталого розвитку створеної ним компанії, то

венчурний інвестор — до максимізації прибутковості

інвестицій (часто в короткостроковій перспективі). Як

слушно наголошують І.І. Смирнова та К.І. Сімаков, ти�

повою стратегією венчурного фонду є "інвестування

в компанії, що представляють швидкозростаючі га�

лузі та здатні зростати разом з ринком, і вийти з інве�

стиції до того, як потенціал зростання ринку буде ви�

черпаний". Відповідно, венчурні інвестори можуть

підштовхувати компанію до швидкого зростання

Таблиця 1. Складові механізму венчурного фінансування стартапів

Компоненти 
механізму 
венчурного 
фінансування 
стартапів 

Елементи механізму венчурного фінансування 
стартапів 

Суб’єкти 
(джерела) 
фінансування 

Власні кошти, кошти сім’ї, друзів, бізнес-ангелів, 
гранти, краудфандинг, венчурні фонди ранніх стадій 
фінансування («посівні» фонди), класичні венчурні 
фонди, фонди прямого інвестування, банківське 
кредитування, крупні інституційні інвестори 

Способи 
фінансування 

Фінансування з участю в капіталі (вклад у статутний 
капітал, купівля пакету акцій), надання венчурних 
займів або інвестиційних кредитів, гібридні форми 
(конвертований займ, займ з участю у прибутку) 

Форми 
фінансування 

Державна, приватна, змішана 

Види та стадії 
фінансування 

Стартове фінансування (передпосівна стадія, посівна 
стадія, рання стадія), фінансування розвитку (стадія 
«експансії або розширення» - раунди А, В, С; стадія 
«якісних змін» - раунд D або «вихід на IPO»), 
фінансування окремих операцій 

Системи 
підтримки 
стартапів 

Бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, технопарки, 
промислові парки, центри колективного 
використання трансферу технологій тощо 
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будь�якою ціною, помірні успіхи компанії представ�

ляють для них невеликий інтерес. Подібна стратегія з

точки зору такого інвестора цілком виправдана: чим

більше і помітніше компанія, тим їй простіше в умо�

вах ринкової конкуренції. Проте агресивне зростан�

ня прийнятне не для будь�якого стартапу. Більш того,

в деяких випадках невеликі проблеми нового бізне�

су, наприклад, недостатній контроль якості, в умовах

прискореного масштабування можуть стати катастро�

фічними.

Відповідно до досліджень Глобальної мережі ком�

паній "Делойт", венчурні інвестори, способи фінансуван�

ня, а також учасники системи підтримки стартапів заз�

вичай відрізняються залежно від раунду інвестування

(табл. 2).

Особливості механізму венчурного фінансування

стартапів залежно від раунду інвестування наочно відоб�

ражають доступність залучення певного джерела фінан�

сування на різних етапах життєвого циклу стартапів. Як

свідчить зарубіжний досвід, системи підтримки відігра�

Раунд інвестування (стадія життєвого циклу стартапу) Компоненти 
механізму 
венчурного 
фінансування 
стартапів 

Елементи 
механізму 
венчурного 
фінансування 
стартапів 

«Перед-
посівна» 
стадія 

(Pre-seed) 

«Посівна» 
стадія 
(Seed) 

«Рання» 
стадія 

(Growth) 

Стадія 
«експансії 

або 
розширення» 

Стадія 
«якісних 
змін» 

Бізнес-ангели + +    Суб’єкти 
(джерела) 
фінансування Венчурні 

фонди ранніх 
стадій 
фінансування 

+     

 

Класичні 
венчурні 
інвестиційні 
фонди 

 + +   

 
Фонди 
прямого 
інвестування 

   + + 

 Фондовий 
ринок 

    + 

 Грантові 
фонди 

+ +    

 Краудфандинг + +    

 Комерційні 
банки 

  + + + 

Фінансування з 
участю в 
капіталі 

+ + + + + Способи 
фінансування 

Надання 
венчурних 
займів або 
інвестиційних 
кредитів 

 + + +  

 Гібридні 
форми 

+ + + + + 

Бізнес-інкубатори, 
бізнес-акселератори 

+ +    Системи 
підтримки 

Технопарки, 
промислові 
парки 

 + + +  

 

Центри 
колективного 
використання 
трансферу 
технологій 

  + + + 

Таблиця 2. Особливості механізму венчурного фінансування стартапів залежно
від раунду інвестування

Джерело: розроблено автором.
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ють значну роль у розвитку стартапів, проте в Україні їх

роль суттєво недооцінена.

Попри недостатній розвиток системи підтримки,

вітчизняний ринок венчурного фінансування стартапів

за останні десять років істотно збільшився (з $24 млн у

2011 р. до $510 млн у 2019 р. — рис. 1). При цьому най�

більший обсяг фінансування отримують стартапи на

стадії Growth (85,9% венчурного фінансування стар�

тапів у 2019 р., середній обсяг інвестицій становив

87,60 $ млн/угоду).

Порівнюючи стан венчурного фінансування стар�

тапів в Україні у 2018—2019 рр. (табл. 3), варто відзна�

чити істотне збільшення обсягу угод злиття та поглинан�

ня (у 18 разів) та активізацію бізнес�ангелів (обсяг їх

інвестицій збільшився майже у 7 разів, а кількість укла�

дених угод — втричі).

Вивчення географії надходження фінансування вар�

то відзначити, що хоча більшість угод з венчурного фі�

нансування стартапів України за результатами 2019 р.

були інтернаціональними (23% від кількості угод), про�

те основний обсяг інвестицій надходить саме з США

(89,8% обсягу фінансування).

Щодо джерел венчурного фінансування українсь�

ких стартапів, то переважно суб'єктами інвестування

виступають венчурні фонди (42% у структурі фінан�

сування за прогнозами на 2020 р.) та бізнес�ангели

(27,3%). За рахунок приватного капіталу може бути

профінансовано 15,9% стартапів, акселератори й

інкубатори як суб'єкти фінансування займають

10,1%. Розвитку в Україні набуває також краудфан�

дингове фінансування — збір коштів від суспільства

на конкретні проєкти. За оцінками Української асоц�

іації венчурного капіталу та приватного капіталу та

Глобальної мережі компаній "Делойт" частка крауд�

фандингового фінансування стартапів може досягти

4,3% у 2020 р.

Розглядаючи чинники впливу на прийняття венчур�

ними інвесторами рішень про фінансування стартапів,

варто відзначити, що основним критерієм є командна

співпраця та командний потенціал (було відзначено як

ключовий критерій при прийнятті рішень 30,6% вен�

чурних інвесторів). Конкурентні переваги та здатність

стартапу вирішувати реальну проблему споживача в

якості ключових критеріїв при прийнятті рішень про

фінансування стартапів були відзначені 12% венчур�

них інвесторів, фінансові індикатори та частка ринку

(масштабування прибутку) є ключовими критеріями

для 11% венчурних інвесторів, інноваційність продук�

ту — для 10%.

Розглядаючи напрями вдосконалення механізму

венчурного фінансування стартапів в Україні, важливо

зупинитися на державній підтримці та можливостях дер�

жавного фінансування, зокрема — діяльності Українсь�

кого фонду стартапів (далі — УФС або Фонд). Макси�

мальний розмір фінансування, який може отримати

стартап від Фонду, становить до $75 тис. (до $25 тис. на

етапі pre�seed та до $50 тис. на етапі seed). Крім того,

діє грантова акселераційна програма, що дає мож�

ливість отримати до $10 тис. УФС фінансуються стар�

тапи в різних сферах, проте особлива увага приділяєть�

ся штучному інтелекту, доповненій реальності, BigData,

блокчейну, кібербезпеці, медицині, фінансовим та

освітнім технологіям, електронній комерції, інтернету

речей.

Із січня 2020 р. УФС регулярно проводяться презен�

тації стартапів для отримання грантів та інвестицій (так

звані Pitch Day). Станом на 03.10.2020 р. Фондом було

проведено тринадцять Pitch Day, загалом за весь період

своєї роботи УФС було профінансовано 44 проекти на

загальну суму близько 1,5 $ млн. З моменту запуску

фонд отримав більше 2000 заявок від стартапів. Майже

400 заявок були відхилені, а решта знаходиться на

різних стадіях заповнення, розгляду й оцінки. Статут�

ний капітал фонду становить 390 млн гривень і за при�

близними оцінками його вистачить у середньому на

фінансування 350 стартапів.

Рис. 1. Динаміка венчурного фінансування стартапів в Україні
протягом 2011—2019 рр.

Джерело: складено автором за матеріалами.
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Робота УФС свідчить, що державою здійсню�

ються активні кроки із розвитку венчурного фінан�

сування стартапів. Однак є і ряд недоліків, які стри�

мують розвиток механізмів венчурного фінансуван�

ня стартапів за рахунок державних коштів, зокре�

ма:

— надмірна кількість заявок і брак експертів Фон�

ду, що призводить до великої черги очікування тих про�

ектів, які вже подали свої заявки, але стоять у режимі

очікування і запрошення на пітч�сесію;

— дефіцит експертів з певними компетенціями, та�

кими як healthcare та security;

— є ризик обмеження державного фінансування

через загальну економічну кризу в Україні;

— зобов'язання стартапів сплачувати податки з от�

риманих грантів (відповідно, втрачається до 20% фінан�

сування).

Напрямом вдосконалення механізму венчурного

фінансування стартапів за рахунок державних коштів є

подолання визначених недоліків у діяльності УФС. Крім

того, доцільним є розвиток механізмів державно�при�

ватного партнерства для розвитку стартапів, а також

створення бізнес�інкубаційних програм для надання

консультаційної та освітньої підтримки в сфері венчур�

ного інвестування за рахунок бюджетних коштів, у тому

числі у вітчизняних ЗВО.

Механізм венчурного фінансування стартапів з боку

приватних інвесторів та венчурних фондів в Україні та�

кож має ряд проблем, серед яких:

1. Низька ефективність бізнес�інкубаторів і аксе�

лераторів у питаннях пошуку джерел фінансування,

відсутність належної підтримки стартапів. Концентра�

ція уваги системи підтримки переважно здійснюється

на заходах організаційної підтримки, в зв'язку з чим

стартапи намагаються залучити фінансування само�

стійно, ігноруючи допомогу бізнес�інкубаторів та ак�

селераторів.

2. Недовіра інвесторів до краудфандингу як джере�

ла венчурного фінансування стартапів через відсутність

відповідної нормативно�правової бази.

3. Складність пошуку та залучення венчурного

фінансування від бізнес�ангелів.

Відповідно, вдосконалення механізму венчурного

фінансування стартапів за рахунок приватного капіта�

лу передбачає впровадження таких заходів:

1. Організація взаємодії бізнес�інкубаторів з комер�

ційними структурами, створення адекватних критеріїв

відбору стартапів, а також вдосконалення цільових по�

казників бізнес�інкубаторів.

2. Створення нормативно�правової бази, яка дозво�

лить регламентувати діяльність краудфандингових май�

данчиків, підвищити рівень довіри учасників та інвес�

торів, а також збільшить приплив інвестицій саме в стар�

тапи, а не тільки в разові проєкти.

3. Створення сприятливих умов для бізнес�ангелів

за допомогою включення податкових пільг в українсь�

ке законодавство, що дозволить збільшити приплив

інвестицій у високоризикові стартапи, а також збільши�

ти доступність бізнес�ангелів як джерел фінансуван�

ня.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Фінансування інноваційних проєктів, особливо в

формі створення та розвитку стартапу, є складним і ба�

гатогранним процесом. Команда стартапу та венчурні

інвестори має вирішувати ряд проблем, пов'язаних як з

самим проектом, так і з фінансуванням проєкту на різних

етапах. Одним із способів подолати ці проблеми є ство�

рення ефективного механізму венчурного фінансуван�

ня стартапів.

Попри те, що нині венчурний ринок в Україні є

відносно молодим і перебуває на початковій стадії сво�

го формування, він має значний потенціал прискорено�

го розвитку. Про це свідчать як збільшення обсягів вен�

чурного фінансування вітчизняних стартапів за рахунок

приватного капіталу, так і успішно функціонуючі стар�

тап�проєкти. З боку держави активно функціонує Украї�

нський фонд стартапів, метою якого є фінансування пер�

спективних проєктів на передпосівній та посівній стаді�

ях.

Практичними напрямами вдосконалення механізму

венчурного фінансування стартапів в Україні за раху�

нок державних коштів було визначено розвиток націо�

Показник 2018 рік 2019 рік 

Загальний обсяг угод венчурного фінансування, $ млн 336,9 509,9 

Кількість угод венчурного фінансування, од. 115 111 

Вартість угод злиттів та поглинань (M&A), $ млн 25,2 460,0 

Кількість угод злиттів та поглинань, од. 7 15 

Інвестиції бізнес-ангелів, $ млн 0,9 6,1 

Кількість інвестиційних угод з бізнес-ангелами, од. 7 21 

Обсяг угод приватного інвестування, $ млн - 38,4 

Кількість угод приватного інвестування, од. - 11 

Таблиця 3. Порівняння особливостей венчурного фінансування стартапів
в Україні у 2018—2019 рр.

Джерело: складено автором за матеріалами.
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нального законодавства в напрямі гармонізації його з

міжнародними стандартами (зокрема, щодо регламен�

тації функціонування краудфандингових майданчиків та

діяльності бізнес�ангелів), розширення діяльності Ук�

раїнського фонду стартапів, податкові пільги для фінан�

сування стартапів за рахунок грантових коштів, реалі�

зація стартап�проєктів на засадах державно�приватно�

го партнерства. Запропоновані заходи щодо вдоскона�

лення механізмів венчурного фінансування допоможуть

стимулювати національні та іноземні венчурні інвестиції

у вітчизняні стартапи.

Перспективні дослідження в цій сфері повинні

бути спрямовані на вдосконалення розвитку екоси�

стеми стартапів всередині країни, а також формуван�

ня механізмів сприяння залучення іноземних інвес�

торів  для фінансування в ітчизняних стартап�

проєктів.
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WAYS TO PROTECT THE VOTING RIGHTS OF CITIZENS DURING THE 2020 LOCAL ELECTIONS

У статті обгрунтовано необхідність захисту народного волевиявлення у період виборів в Ук#
раїні, а також забезпечення виборчих прав громадян як важливої вимоги побудови демокра#
тичної правової держави. Зазначено, що одними з основних напрямів роботи "Громадянської
мережі "Опора" є незалежне спостереженням за виборами; просування на законодавчому рівні
невідворотності покарань за виборчі злочини тощо. Закцентовано, що питання забезпечення
належного дотримання процедури проведення виборів є актуальним і нагальним питанням сьо#
годення, а передбачена законодавством відповідальність за правопорушення є необхідною га#
рантією народного волевиявлення та невід'ємним компонентом виборчого процесу. На рівні
законодавства визначено шляхи захисту громадянами своїх виборчих прав. Зазначено, що
порушень прав під час виборів можна уникнути, якщо громадяни будуть більш свідомими і прий#
матимуть активну участь у виборчому процесі.

The article substantiates the need to protect the people's will during the elections in Ukraine, as
well as ensuring the voting rights of citizens as an important requirement for building a democratic
state governed by the rule of law. It was noted that in the local elections of October 25, 2020, one of
the problems of the previous elections in 2015 was acutely felt: 57 people's deputies of Ukraine ran
for local councils at various levels, as well as for the position of mayors. This problem confuses voters
and provides opportunities to really influence the formation of local councils and local government
officials. It is noted that one of the main areas of work of the Civic Network "Opora" is independent
election observation; promotion at the legislative level of the inevitability of penalties for election
crimes; parallel counting of votes based on a sociological sample, etc.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Політичні процеси у правовій державі зокрема і про�

цес передачі публічної влади, не можуть відбуватися та

функціонувати без забезпечення певними гарантіями.

Гарантіями реалізації виборчих прав громадян є закрі�

пленні в Конституції загальні основоположні норми та

принципи. Держава зобов'язана гарантувати їх реальне

здійснення.

25 жовтня 2020 р. в Україні відбулися місцеві вибо�

ри: українці обирали депутатів місцевих рад, селищних,

сільських і міських голів, а також старост. Відповідно

до статті 1 Виборчого кодексу України (далі — Кодекс)

вибори в Україні є основною формою народного воле�

виявлення, способом безпосереднього здійснення вла�

ди українським народом [3]. Питання забезпечення на�

лежного дотримання процедури проведення виборів є

актуальним і нагальним питанням сьогодення. Перед�

бачена законом юридична відповідальність за порушен�

ня виборчого законодавства є необхідною гарантією

здійснення вільного народного волевиявлення. Вона

виступає в якості однієї з правових гарантій проведен�

ня вільних демократичних виборів, які здійснюються на

основі загального, рівного й прямого виборчого права

під час таємного голосування. Слід зазначити, що остан�

нє є публічно�правовим засобом забезпечення суспіль�

ного інтересу й правопорядку під час реалізації грома�

дянами своїх виборчих прав.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Джерельну базу дослідження становить Конститу�

ція України, чинне виборче законодавство України, Ви�

борчий кодекс України, Кримінальний кодекс України,

It is emphasized that the issue of ensuring proper observance of the election procedure is a topical
and urgent issue today, and the legal responsibility for violating the election law is a necessary
guarantee of free will of the people and an integral component of the election process. It serves as
one of the legal guarantees for free democratic elections, which are held on the basis of universal,
equal and direct suffrage by secret ballot. It is noted that the latter is a public law means of ensuring
the public interest and law and order during the exercise of citizens' voting rights.

It is noted that the legislation provides for several types of legal liability for violation of voting rights
of citizens, depending on the sectoral affiliation: constitutional and legal; administrative; criminal;
disciplinary and civil law. It has been proved that today, when Ukraine is on the way to building a
democratic state governed by the rule of law, the realization by citizens of their constitutional rights
to elect and be elected to state and local self#government bodies becomes especially important. In
this regard, the public law protection of these rights must be effective enough to resist various illegal
encroachments. At the level of legislation, there are ways to protect citizens' voting rights. It is noted
that violations of rights during elections can be avoided if citizens are more aware and take an active
part in the election process.
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Кодекс України про адміністративні правопорушення,

акти Конституційного Суду України, які стосуються

організації та проведення виборів в Україні та Інтернет�

джерела.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтованя необхідності

забезпечення захисту виборчих прав громадян як важ�

ливої вимоги побудови демократичної правової держа�

ви.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Конституція України передбачає право кожного гро�

мадянина України брати участь в управлінні державни�

ми справами, вільно обирати і бути обраним до органів

державної влади та органів місцевого самоврядування

[6, ст. 38]. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. гос�

тро відчувалась одна із проблем попередніх виборів

2015 р.: 57 народних депутатів України балотувались до

місцевих рад різних рівнів, а також на посаду міських

голів. Ця проблема плутає виборців і надає можливості

реально впливати на формування місцевих рад і поса�

дових осіб органів місцевого самоврядування. При чому

депутатська група "За майбутнє" кандидувала майже у

повному складі — 20 із 24 її членів боролись за манда�

ти на місцевих виборах. Оскільки вибори завершились,

то можна стверджувати, що для багатьох парламентарів

таке балотування виявились успішним, проте дев'ять

народних депутатів мандатів на місцевих виборах не

здобули [9]. Водночас низькою була активність насе�

лення, явка на виборчі дільниця склала всього 37%.
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Найбільш неуспішною для 15 кандидатів із народ�

них депутатів виявилася боротьба за посаду міського

голови. Лише троє з них були обрані міськими голова�

ми: З. Андрійович (м. Надвірна), Р. Требушкін (м. По�

кровськ) та І. Колихаєв (м. Херсон), але решта (12 депу�

татів Верховної Ради України) балотувались безрезу�

льтатно. Так, лише О. Синютка (м. Львів) та М. Скорик

(м. Одеса) пройшли "до другого туру" [9]. Балотування

ж до обласних, районних та міських рад для Народних

депутатів загалом виявилося більш успішним.

У час виборчої кампанії 2020 року Верховна Рада

України збиралась лише на одне пленарне засідання,

тож народні обранці змогли приділити час агітації. Чинні

Народні депутати були висунуті першими кандидатами

у виборчих списках до міських і районних рад, а до облас�

них рад цей показник склав 86%. Тож переважна більшість

кандидатів�учасників місцевих виборів 2020 р. були заз�

начені як лідери політичних сил у виборчому бюлетені і

практично мали 100% бути обраними. Але ніхто з них,

як це відбулося і на попередніх місцевих виборах у

2015 році, після виборів не "залишив" мандат Народ�

ного депутата Верховної Ради України. На наш погляд,

ця проблема, яка залишилась з попередніх виборчих пе�

регонів 2015 року, плутає виборців і надає можливості

реально впливати на формування місцевих рад і поса�

дових осіб органів місцевого самоврядування.

Хотілось би також зазначити, що локальний кон�

текст, не зважаючи на ситуацію в країні, завжди змушу�

вав парламентські партії боротися з регіональними ав�

торитетами. На місцевих виборах 2020 р. провладній

"Слузі народу", попри кризові явища та пандемію, вда�

лося отримати перемогу над партійними суперниками

за всіма видами місцевих виборів, включаючи обласні

та районні ради та посади міських, селищних, сільських

голів. Але розпорошеність складу місцевих рад мало

кому дозволить зберегти "ідеологічну партійну чисто�

ту" у місцевих коаліційних розладах.

Всеукраїнська громадська організація "Грома�

дянська мережа "ОПОРА" (далі — Опора) — неурядо�

ва Всеукраїнська організація громадського контролю

та адвокації у сфері виборів, а також всеосяжного впро�

вадження принципу відкритих даних. Основні напрями

роботи Опори станом на 2020 рік: незалежне спостере�

ження за виборами; системне привертання уваги до про�

блем оновлення ЦВК; просування на законодавчому

рівні невідворотності покарань за виборчі злочини; па�

ралельний підрахунок голосів на основі соціологічної

вибірки; моніторинг роботи парламенту; розробка он�

лайн�сервісів, які допомагають громадянам стежити за

діяльністю народних депутатів; активізація громадян

для участі в демократичних процесах тощо. Отже, ме�

тою діяльності Опори є прагнення зробити публічне вря�

дування прозорим та відкритим, а вироблення політик,

надання публічних послуг, доступність даних, прийнят�

тя рішень органами публічної влади та їх комунікацію з

громадянами — якісними.

Важливим питанням став вплив локальних еліт під

час виборчої кампанії і як вони вживуться з централь�

ною владою у найближчому майбутньому? Місцеві ви�

бори 2020 року стали новим ризиком на перспективи

партійної системи в Україні. Бо здатність об'єднувати�

ся на основі локального інтересу призвела до успіху

місцевих проєктів. Унікальні для одного регіону партійні

проєкти отримали перші результати на виборах 7 об�

ласних рад. Вони стали лідерами у Вінницькій ("Украї�

нська стратегія Гройсмана"), Закарпатській області

("Рідне Закарпаття"), Полтавській ("Довіра"), Харків�

ській (Блок Кернеса "Успішний Харків"), Хмельницькій

("Команда Симчишина"), Черкаській (ВО "Черкащани"),

Чернігівській ("Рідний дом"). Ці партії висунули кан�

дидатів лише до однієї обласної ради в межах країни.

45 локальних партій, які балотувалися лише у одному

регіоні, разом отримали 18% усіх мандатів депутатів об�

ласних рад на місцевих виборах 2020 року. У 2015 році

29 локальних проєктів здобули лише 5% мандатів об�

ласних рад [8].

Однак для налагодження системної роботи всіх ме�

ханізмів, як єдиного комплексу необхідно чітко встано�

вити функціональне призначення структурних еле�

ментів, виявити залежність і довести взаємозв'язок між

ними [10].

Бенефіс локальних партій був пов'язаний із трьома

основними причинами [8]:

1. Владна вертикаль дозволила провести місцеву кам�

панію без системних і централізованих зловживань адмі�

ністративними ресурсами. Хоча локальні посадовці збе�

регли можливість використовувати ресурси громади у

виборчих цілях, а залученість президента до агітації слу�

гувала їм, на наш погляд, не кращим прикладом.

2. Наростаючі соціально�економічні проблеми та

пандемія Covid�19 спонукали місцеві еліти дистанцію�

ватися від провладної та інших парламентських партій.

Місцеве населення з острахом чекає чергову хвилю кри�

зи, представники місцевої еліти (лідери) стають надією

для виборців. Тому запит на локальних професіоналів,

які нібито знають, що робити в таких умовах, завжди

був.

3. Найвпливовіші у країні політичні сили злякали

регіони своїми парламентськими дискусіями про "поси�

лення контролю" за обраними від партій місцевими де�

путатами та іншими новаціями виборчого законодав�

ства. Вже законодавча реальність — у руках партійних

лідерів з'явився посилений інструмент відкликання

місцевих депутатів. Отже, необмірковані декларації у

парламенті та його рішення на користь "канонічних"

партій напередодні місцевих виборів зробили свою

справу. Впливові регіональні та локальні лідери зрозу�

міли, що на "всеукраїнські" човни не тільки не варто сіда�

ти, з них треба зістрибувати [8].

Через те, дистанція між локальними і парламентсь�

кими проєктами — це не тільки загострення протисто�

яння між центром і регіонами. Водночас це засади для

"виборчого" оптимізму. Вважаємо, що успіх "локаль�

них" партій на місцевих виборах 2020 р. дозволить уник�

нути перенесення парламентської боротьби на місцевий

рівень та надмірної політизації органів місцевого само�

врядування в Україні. Отже, популярна останнім часом

думка про можливість боротися із локальним "сепара�

тизмом" курсом повної "партизації" представницьких

органів місцевого самоврядування не витримала тесту�

вання місцевими виборами 2020 р. в Україні. Замість

справжніх національних партій з'явилися місцеві (міські,

селищні, сільські) об'єднання, які були названі в честь

любимого голови�лідера місцевої громади.
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Усього із 27 найбільших міст (22 обласні центри та

5 громад з кількістю виборців понад 75 тис. мешканців)

переобралися 18 міських голів. У цій групі міст лише дві

обрані міські голови належали до парламентських сил.

Натомість, якщо порівняти, у 2015 році на виборах голів

у обласних центрах 8 із 23 міських голів переобралися

від парламентських партій [8].

У Кодексі для округів, менших ніж 90 тисяч ви�

борців, знімається обов'язковість балотуватися лише від

політичної партії. Це одна з важливих переваг Кодексу,

другою ж стало те, що кожна територія, включена в те�

риторіальну громаду, матиме своє представництво у

місцевій раді. Отже, Кодекс, який вступив у силу з 1 січня

2020 р., департизував усі місцеві ради, крім 30 міських і

22 обласних. Тобто, в країні склалася ситуація (за ви�

нятком цих 52 рад), за якої 7000 існуючих місцевих рад

пішли на вибори за специфічною багатомандатною ма�

жоритарною системою. Вважалося, що саме така сис�

тема набагато краще дозволить представити кожне

село, кожне селище, кожне містечко у складі місцевої

ради.

Також напередодні виборів 2020 р. лунали пропо�

зиції щодо зниження порогу в 90 тисяч виборців, який

діє для 30 міст в Україні. Кодекс, "не чітко" виписав нор�

ми щодо часу, з якого вихідною точкою вважається циф�

ра 90 тисяч виборців: за місяць або за шість місяців до

початку виборчого процесу; або від дати прийняття

рішення Верховною Радою України про призначення

чергових місцевих виборів. В Україні є міста з кількістю

виборців близько 90 тисяч — 89 999 виборців або

90 001 виборець, наприклад, місто Павлоград Дніпро�

петровської області. Напередодні виборчого процесу

2015 р. у місті було понад 90 тисяч виборців, а після дня

голосування за даними Державного реєстру виборів там

залишилось менше 90 тисяч. Тоді була спроба роз'яс�

нення, що якщо після дня голосування у місті менш ніж

90 тисяч виборців, то на виборах міського голови дру�

гий тур проводити не треба. Але необхідно пам'ятати,

що тоді Закон "Про місцеві вибори" передбачав певну

точку відліку — публікація ЦВК в газетах "Голос Украї�

ни" і "Урядовий кур'єр" переліку міських громад, де

кількість виборців становить понад 90 тисяч мешканців.

Зараз такої точки відліку немає: одні міські виборчі

комісії будуть вирішувати від дати призначення виборів

Верховною Радою України; інші — від дня початку ви�

борчого процесу; а треті — ще від чогось іншого. Єди�

ного уніфікованого підходу тут, на жаль, немає і це є

проблемою.

Перед політичними партіями країни зараз стоїть

досить важливе завдання — не заважати місцевому са�

моврядуванню виконувати свої повноваження. Світові

тенденції управління людськими ресурсами мають гло�

бальний характер і відображають процеси пошуку

різних структур у публічному й приватному середовищі

та створення високоефективних систем реалізації твор�

чого й продуктивного потенціалу [11]. Для цього необ�

хідно утриматись від спокуси перетворення місцевих рад

у філіали секретаріатів парламентських фракцій та зло�

вживання процедурою відкликання місцевих обранців.

Хотілось би зупинитися ще на одному аспекті, Опо�

ра розробила для працівників Національної поліції ди�

станційне Онлайн�навчання "Виборчі правопорушення —

як ідентифікувати та як реагувати" в рамках проєкту

"Зміцнення законодавчих та виборчих процесів шляхом

посилення громадської участі та надання технічної до�

помоги", що здійснюється Міжнародною фундацією ви�

борчих систем (IFES) за британської допомоги від уряду

Великої Британії. Зазначене Онлайн�навчання було оп�

робуване представниками Опори у 2019 р. під час прези�

дентської та парламентської виборчих кампаній для по�

над 3 тисяч правоохоронців. Досвід проведення такого

Онлайн�навчання спонукав до поширення цієї практики і

на місцевих виборах 2020 р., що стало прикладом впро�

вадження інноваційних технологій у навчальному процесі

Національної поліції. Онлайн�навчання забезпечило пол�

ісменів якісними знаннями та додатковою інформацією

про специфіку місцевих виборів та способи реагування

на виборчі правопорушення [2].

Досвід виборів 2019 р. показав, що навіть превен�

тивні дії з боку поліції сприяли попередженню порушень,

а відповідно потребу підвищувати компетенції по�

лісменів щодо законодавства на місцевих виборах

2020 р. Особливо зважаючи на те, що виборче законо�

давство зазнало змін. Окрім цього, внесено зміни щодо

відповідальності за виборчі порушення та злочини, які

відображені у Кримінальному кодексі та Кодексі про

адміністративні правопорушення. У статті 157 "Пере�

шкоджання здійсненню виборчого права або права бра�

ти участь у референдумі, роботі виборчої комісії або

комісії з референдуму, чи діяльності спеціального спо�

стерігача" Розділу 5 "Злочини проти виборчих, трудо�

вих або інших особистих прав і свобод людини і грома�

дянина" (статті 157—184) Кримінального кодексу Ук�

раїни [7] зазначено, що перешкоджання вільному

здійсненню громадянином свого виборчого права, пе�

решкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого

процесу, члена виборчої комісії або офіційного спосте�

рігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані

з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухи�

лення члена виборчої комісії у роботі комісії без поваж�

них причин — караються штрафом від трьохсот до п'я�

тисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або обмеженням волі на строк до двох років, або поз�

бавленням волі на той самий строк, з позбавленням пра�

ва обіймати певні посади або займатися певною діяль�

ністю на строк від одного до трьох років [7, ст. 157].

Кодекс України про адміністративні правопорушен�

ня (КУпАП) — це кодифікований закон, що регламен�

тує суспільні відносини щодо притягнення до адмініст�

ративної відповідальності. Глава 15�А "Адміністративні

правопорушення, що посягають на здійснення народ�

ного волевиявлення та встановлений порядок його за�

безпечення" розглядає саме адміністративні правопо�

рушення та відповідальність за них при здійсненні на�

родного волевиявлення [5, глава 15�А].

До поліції упродовж 25 жовтня 2020 р., дня прове�

дення місцевих виборів в Україні, надійшло 4375 заяв і

повідомлень щодо порушення виборчого процесу, тре�

тина з кримінальних проваджень стосується незакон�

ної агітації, 234 — порушення таємниці голосування,

підкуп виборців — 191, незаконне знищення виборчої

документації — 159. За даними Міністерства внутрішніх

справ, поліція протягом виборів також отримала 12 по�

відомлень про замінування виборчих дільниць, було
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19 випадків знеструмлення виборчих дільниць, кілька

осіб затримані за підозрою у підкупі виборців [4]. Ста�

ном на 27.11.2020 р. територіальні органи Національ�

ної поліції зареєстрували 17287 заяв та повідомлень,

пов'язаних з виборчим процесом. До Єдиного реєстру

досудових розслідувань було внесено відомості

1190 кримінальних проваджень. По 100 кримінальних

провадженнях 134 особам повідомили про підозру, а у

36 кримінальних провадженнях матеріали направили до

суду. Також було складено 2458 протоколів про адмін�

істративне правопорушення [2].

Тому підставою для настання адміністративної

відповідальності за правопорушення у сфері виборчих

відносин є низка нормативно�правових актів, які регу�

люють однотипні правовідносини у сфері забезпечен�

ня, організації та проведення виборів. Законодавством

передбачено декілька видів юридичної відповідальності

за порушення виборчих прав громадян залежно від га�

лузевої приналежності: конституційно�правова; адмі�

ністративна; кримінальна; дисциплінарна та цивільно�

правова. На сьогодні національна нормативна база

містить 18 складів адміністративних правопорушень (ст.

2127 — 21224 КУпАП), які можна поділити на чотири

сегменти [1]:

— ті, що перешкоджають функціонуванню Держав�

ного реєстру виборців: порушення порядку його веден�

ня та використання, подачі до нього інформації (ст. 2127

КУпАП), порушення права громадянина на ознайомлен�

ня зі списком виборців (ст. 2128 КУпАП);

— ті, що впливають на порядок передвиборчої агі�

тації: наявні обмеження за часом, місцем, формою та

суб'єктом агітації (ст. 21210 КУпАП), порушення поряд�

ку передвиборної агітації з використанням ЗМІ (ст. 2129

КУпАП), порушення порядку розміщення агітаційних

матеріалів (ст. 21214 КУпАП), виготовлення або розпов�

сюдження друкованих агітаційних матеріалів без вихі�

дних даних (ст. 21213 КУпАП), ненадання учасникам

виборчого процесу можливості спростувати раніше

опубліковану в ЗМІ інформацію (ст. 21211 КУпАП), по�

рушення рівних можливостей на використання при�

міщень під час виборчої кампанії (ст. 21212 КУпАП),

порушення порядку фінансування або матеріальної

підтримки виборчої кампанії (ст. 21215 КУпАП) [1];

— ті, що посягають на встановлений порядок робо�

ти виборчих комісій: замовлення або виготовлення зай�

вих виборчих бюлетенів (ст. 21216 КУпАП), ненадання

учасникам виборчого процесу копій протоколів комісії

(ст. 21217 КУпАП), порушення посадовими особами ви�

борчих комісій або ЗМІ порядку опублікування доку�

ментів, пов'язаних з організацією виборів (ст. 21220

КУпАП), невиконання громадянами й посадовими осо�

бами рішень виборчої комісії (ст. 21218 КУпАП), відмо�

ва роботодавця надати члену виборчої комісії тим�

часове звільнення від виконання трудових обов'язків

(ст. 21219 КУпАП), порушення порядку подання фінан�

сового звіту про надходження і використання коштів ви�

борчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати

і зобов'язання фінансового характеру (ст. 21221 КУ�

пАП) [1];

— ті, що здійснюють вплив на результати виборів:

публічне розголошення виборцем результатів волеви�

явлення в приміщенні для голосування (ст. 21222 КУ�

пАП), пошкодження, приховування, знищення свого

виборчого бюлетеня або винесення його за межі при�

міщення для голосування (ст. 21223 КУпАП), перешкод�

жання здійсненню виборчого права або діяльності су�

б'єкта виборчого процесу (ст. 21224 КУпАП) [1].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, ми дійшли висновку, що

на рівні законодавства визначено шляхи захисту вибор�

чих прав громадян, але збереження чималої кількості

правопорушень під час виборчого процесу зумовлене

невірою суб'єктів виборчого процесу у невідворотність

покарання за їх вчинення. Вважаємо також за необхід�

не оприлюднення інформації про результати розсліду�

вань та винесення судових рішень, які пов'язані із пору�

шенням виборчого законодавства. Зауважимо, що по�

рушень виборчих прав під час виборів можна уникнути,

якщо громадяни будуть більш свідомими і прийматимуть

активну участь у виборчому процесі. Реалізація свого

права на волевиявлення залежить виключно від кожної

людини, тому ми всі маємо самі захищати фундамен�

тальне конституційне право на вільне волевиявлення. З

метою захисту своїх прав учасники виборчого процесу

мають право звертатися до суду, до органів публічної

влади, установ та організацій.

Бажаним, на наш погляд, є перехід до єдиної систе�

ми професійних виборчих комісій, частина керівників

або членів яких працюватимуть на постійній основі та

за своїм статусом, повноваженнями, правами та обов'яз�

ками прирівнюватимуться до публічних службовців. Це

дозволить вирішити питання деполітизації та підвищен�

ня компетентності членів виборчих комісій.
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WAYS OF STATE ECONOMIC POLICY IMPLEMENTATION

Розкрито основні напрями реалізації економічної політики держави, зокрема в аграрній,
науково#технічній на інноваційній сферах. Виявлено окремі недоліки втілення економічної полі#
тики у вітчизняних умовах. На нашу думку, до них можна віднести: відсутність чіткого розумін#
ня вектору соціально#економічного розвитку країни, хаотичність впроваджуваних ініціатив, не#
задовільне наукове обгрунтування економічних реформ, недосконалість законодавства. Ви#
значено особливості реалізації політики зайнятості в Україні, її переваги та недоліки. Основною
перевагою можна назвати розгалужену систему державних органів, які виконують функцію
підвищення рівня зайнятості в країні. Основним недоліком, на нашу думку, є застаріле законо#
давство, яке регулює трудові відносини. Надано рекомендації щодо вдосконалення економіч#
ної політики, а саме: оновлення законодавчої бази, посилення кадрового потенціалу, прове#
дення більш самостійної економічної політики в Україні, запозичення успішного досвіду інших
країн.

Main ways of state economic policy implementation are opened. Peculiarities of agrarian, scientific
and innovative policy are lightened. Disadvantages of domestic economic policy are revealed. In our
opinion, main problems are lack of understanding of social and economic development direction,
chaotic character of economic reforms, imperfect legislation, dependent economic policy etc.
Maybe, one of the most controversial types of policy in Ukraine is agrarian policy in a field of land
dealings. State tries to implement agrarian reform, to launch a land market. In our opinion, Ukraine
needs transparent, legal agrarian market, however new changes in legislation are rather
controversial. Expected positive effects of land reforms are realization of ownerships' rights,
legalization of land dealings, investment to economy, increase of pay taxes. However, new agrarian
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна політика держави як сукупність заходів,

спрямованих на розвиток економіки країни, покликана

забезпечити збалансованість, прозорість і справед�

ливість економічних взаємин. Основними передумова�

ми ефективної економічної політики є чітке розуміння

вектору розвитку країни, виважена оцінка власних мож�

ливостей, відмова від крайніх ідеологічних концепцій

розвитку економіки. На жаль, вітчизняна економічна

політика містить ряд серйозних недоліків, які мають

системний характер. І пов'язані вони, передусім, з не�

досконалістю законодавства та хаотичністю впровад�

жуваних ініціатив.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням економічної політики держави

займається ряд вітчизняних науковців, зокрема:

П.С. Єщенко, Л.В. Пельтек, Л.М. Щуревич, В.О. Ман�

дибура, Т.Ю. Александрюк, Ю.М. Маршавін та інші.

Серед іноземних дослідників можна назвати Р. Райха,

Д. Стадвелла, Дж. Стігліца, П. Кругмана та інших. Про�

блема реалізації економічної політики держави потре�

бує всебічного та грунтовного вивчення, оскільки за�

значений процес характеризується суперечливістю, ди�

намічністю та мінливістю і безпосередньо впливає на

рівень добробуту населення та реалізацію стратегії соці�

ально�економічного розвитку країни.

policy in Ukraine can lead to development of so#called land latifundiums and land speculations. Main
preconditions of successful agrarian market are strict demands to potential land owners, acceptable
size of plot of land in one hand, constant government control of agrarian companies' activity.
Unfortunately, modern Ukrainian agrarian policy excites doubts. Main advantages and disadvantages
of employment policy are opened. To our mind, key shortcoming is out of date labour legislation.
New Labour Code required, however proposed draft law is rather discordant. On the one hand, it can
regulate new forms of work activity, such as freelance, season work etc. On the other hand, it has
weak points and is criticized by some representatives of trade unions. Peculiarities of scientific,
technic and innovative policy are lightened. Main problems in this field are shortage of financing,
obsolete equipment, low motivation of young researchers etc. Some researchers propose to liquidate
National Academy of Science. In our opinion, better decision is thorough government support of
science, including this institution. Key recommendations as to improvement of economic policy in
Ukraine are strengthening of staff, legislation improvement, and more independent economic policy.

Ключові слова: економічна політика, аграрна політика, політика зайнятості, державне регулювання,

науково�технічна політика.

Key words: economic policy, agrarian policy, policy of employment, state governance, scientific and technic

policy.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження напрямів реалізації еко�

номічної політики в Україні, зокрема розкриття її основ�

них недоліків для розробки рекомендацій щодо вдос�

коналення економічного регулювання. Завданнями статті

є висвітлення особливостей реалізації економічної по�

літики у різних сферах, виявлення недоліків окремих

видів економічної політики в Україні, розробка реко�

мендацій щодо покращення державного регулювання

економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На нашу думку, реалізація економічної політики у

вітчизняних умовах характеризується хаотичністю та

відсутністю чіткого бачення наслідків реформ (хоча не

всі з них можливо передбачити). "Здійснення економіч�

них реформ у світі свідчить, що останні виявлялися

ефективними лише тоді, коли були науково обгрунто�

ваними, спиралися на чітко визначену стратегію, яка

дозволяла спрямувати економічні перетворення на до�

сягнення довгострокових цілей і пріоритетів", на дум�

ку Ігнатович Н.І. [1, с. 24]. На жаль, втілення економіч�

ної політики в Україні містить ряд системних недоліків

і навряд чи спирається на якусь серйозну наукову ос�

нову.

Економічна політика держави реалізується в аграр�

ній, фіскальній, науково�технічній та інноваційній, гро�
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шово�кредитній, антиінфляційній, інвестиційній, антимо�

нопольній сферах тощо.

Аграрна політика — це сукупність заходів, спрямо�

ваних на організацію та підтримку розвитку аграрного

сектору країни. Останнім часом саме аграрна політика

у сфері регулювання розвитку земельних відносин в Ук�

раїні привертає значну уваги громадськості, оскільки

держава поставила собі за мету відкрити ринок землі

сільськогосподарського призначення. Цей процес може

мати позитивні наслідки, але водночас містить серйозні

загрози для подальшого розвитку країни. До позитив�

них результатів відкриття ринку землі можна віднести:

врегулювання проблеми нелегального ринку земельних

ресурсів, продаж земельних ділянок за конкурентними

цінами (можливе за умов відсутності інформаційної аси�

метрії на ринку), реалізація права власників розпоряд�

жатися своєю землею, надходження коштів до держав�

ного бюджету через сплату податків. На сьогодні в Ук�

раїні склалася ситуація, коли орендарі земельних діля�

нок подекуди розраховуються з власниками натураль�

ним продуктом, а не грошима. За словами П. Тєстова,

"стрімкий розвиток аграрного сектору України та про�

мислового тваринництва призвів до того, що останнім

часом "попит" на землю зростає. І тому все частіше й

частіше відбувається незаконне розорювання тих же

схилів, балок і лук. Розорюються й колишні сіножаті"

[2]. Безумовно, наявний стан речей необхідно змінюва�

ти через впровадження цивілізованого ринку землі, од�

нак запропоновані зміни законодавчої бази є неодноз�

начними. Зміни земельного законодавства, зокрема ті,

що стосуються максимальної загальної площі земель�

них ділянок у власності громадян України, викликають

занепокоєння. Ці обсяги є незіставними з нормами ба�

гатьох європейських країн. Можливо, початкове декла�

рування дуже високих обсягів, а потім їх стрімке зни�

ження мало маніпулятивний характер і було покликане

створити ілюзію перемоги в очах незгодних. Норму

прийнятого закону, яка викликає найбільше запитань,

сформульовано так: "іноземцям, особам без громадян�

ства та юридичним особам заборонено набувати част�

ки в статутному капіталі, акції, паї, членство у юридич�

них особах (крім як у статутному капіталі банків), які є

власниками земель сільськогосподарського призначен�

ня" [3]. Як бачимо, іноземці та юридичні особи все ж

отримують доступ до земельних ресурсів України че�

рез можливість участі у статутному капіталі банків. У

контексті цього виникає питання, а чи не стане земля

сільськогосподарського призначення об'єктом фінан�

сових спекуляцій замість того, щоб бути основою аграр�

ного розвитку країни? Крім того, можливе виникнення

такого явища як псевдокредитування, коли позичаль�

ники не мають наміру повертати кредити, а основною

метою є концентрація земельних ресурсів у власності

банківських установ.

Прикладами позитивного досвіду проведення аграр�

них реформ є такі країни як Польща, Угорщина, Німеч�

чина, Австрія та інші. Прихильники відкриття ринку землі

наводять досвід цих та інших країн як зразок вдалої

земельної реформи. Однак для того щоб отримати по�

зитивний результат перераховані вище держави дотри�

мувались ряду чітких, прозорих правил, які багато в

чому й забезпечили успіх. Зокрема тут існує ряд вимог

для охочих придбати землю, у деяких випадках особа

повинна довести намір займатися сільськогосподарсь�

кою діяльністю або прожити на цій території протягом

певного періоду. Крім того, в окремих країнах існує за�

борона на придбання землі з метою отримання прибут�

ку. Це роблять для того, щоб земля не ставала об'єктом

фінансових спекуляцій, а слугувала своїй основній цілі.

Процедура набуття права власності на земельну ділян�

ку є досить складною. Після отримання права власності

у деяких випадках особа зобов'язана підтримувати

місцеву громаду. Ще одне істотне обмеження — це мак�

симально можливий обсяг землі в одні руки. Цей обсяг

встановлено таким чином, щоб запобігти утворенню так

званих земельних латифундій. І він є незрівнянно мен�

шим, ніж той, що пропонують зробити в Україні.

Водночас у світі існують яскраві приклади того, як

необдумане, поспішне впровадження земельної рефор�

ми призвело до руйнівних наслідків для економіки та

довкілля деяких країн. Зокрема, приклад Аргентини,

Ефіопії, Мадагаскару демонструє, як недалекоглядна,

руйнівна економічна політика призвела до часткового

знищення економічного потенціалу та природних ре�

сурсів цих держав. Мабуть, найбільш промовистий при�

клад проведення невдалої аграрної реформи — це при�

клад Аргентини. Ще у 80�х роках ХХ ст. аграрний сек�

тор Аргентини був рушієм економіки, він забезпечував

продовольчу безпеку країни через вирощування різно�

манітних сільськогосподарських культур. У 90�х роках

з метою виходу з економічної кризи уряд почав пере�

будовувати сільське господарство країни. Основним

завданням було перейти на вирощування монокульту�

ри для експорту. За словами Куліш І.М., "у той самий

час внаслідок економічної кризи мільйони акрів основ�

них сільськогосподарських угідь були скуплені банка�

ми, а в них — іноземними корпораціями та приватними

інвесторами" [4, с. 173]. Взявши на озброєння неолібе�

ральну концепцію та поради МВФ, уряд обрав курс на

широку приватизацію державних підприємств і доко�

рінне перетворення національного аграрного сектору.

Наслідками недолугої економічної політики стали про�

довольча криза в країні, яка подекуди межувала з го�

лодом, руйнування традиційного сільського господар�

ства, залежність від трансгенної монокультури. Крім

того, аграрна реформа призвела до виникнення земель�

них латифундій в країні.

На сьогодні аграрна політика в Україні викликає чи

не найбільше занепокоєння. Відсутність суворих вимог

до потенційних власників земельних ділянок, захмарна

загальна площа земельної ділянки у власності, поспішне

прийняття змін до законодавства; маніпулювання рівнем

максимально можливого обсягу землі у власності (си�

туація, коли спочатку декларується надзвичайно висо�

кий рівень, який потім істотно знижується, все одно за�

лишаючись, на нашу думку, неприйнятним). Ініціатори

земельної земельної реформи обгрунтовують її введен�

ня необхідністю залучення значних іноземних інвес�

тицій, розвитку інфраструктури, підвищення рівня доб�

робуту населення тощо. Ця ідея не позбавлена сенсу,

але лише при правильній її реалізації. Загалом Україні

потрібен ринок землі, заснований на законних і прозо�

рих механізмах функціонування, проте таке надважли�

ве питання потребує чітко виписаних правових норм, а
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також врахування досвіду тих країн, які успішно впро�

вадили аграрну реформу.

Реалізація економічної політики у сфері зайнятості

передбачає втілення заходів щодо забезпечення прий�

нятного рівня зайнятості населення. Безробіття спра�

ведливо вважається однією з найбільш болючих со�

ціальних проблем. Зазначене явище призводить не лише

до негативних економічних наслідків, але й до серйоз�

них соціально�психологічних негараздів. У деяких роз�

винутих країнах досліджують одну з найбільших потен�

ційних проблем ринку праці в майбутньому — пробле�

му широкої автоматизації праці з подальшим витіснен�

ням людини не лише з виробничого сектору, але й час�

тково з інтелектуальної та творчої сфер. Для України

це питання не є настільки нагальним.

Політика зайнятості в нашій країні має ряд переваг і

недоліків. Зокрема до переваг можна віднести досить

активну діяльність Державної служби зайнятості Украї�

ни, обласних центрів зайнятості, центрів професійно�

технічної освіти. В країні існує мережа державних

органів, які покликані допомагати тимчасово безробіт�

ним, що створює позитивний соціальний ефект. Крім

того, на сьогодні діють досить лояльні програми з ви�

плати допомоги по безробіттю. На думку Маршаві�

на Ю.М., "у державній політиці зайнятості слід перенес�

ти акцент з виплати допомоги по безробіттю на здійснен�

ня активних програм сприяння працевлаштуванню за

умов, що ці заходи не перетворяться на самоціль, а за�

стосовуватимуться Службою в тому разі, якщо вплива�

тимуть на прискорення працевлаштування безробітних

і даватимуть найкращі результати на одиницю витрат"

[5, с. 684]. В Україні, як і в інших країнах, подекуди, існує

явище зловживання допомогою по безробіттю, тому

найчастіше система виплат має обмеження та висуває

ряд вимог до отримувача коштів. До недоліків держав�

ної політики зайнятості можна віднести застаріле зако�

нодавство у сфері регулювання трудових відносин. В

Україні існує нагальна потреба у прийнятті нового Тру�

дового кодексу, який замінить Кодекс законів про пра�

цю, однак прийняття Кодексу сповільнюється в тому

числі через суспільну дискусію щодо норм, які будуть у

нього внесені. Ряд запропонованих нововведень викли�

кає занепокоєння частини суспільства. Загалом ухвален�

ня нового Трудового кодексу є дуже складним завдан�

ням, оскільки торкається часто антагоністичних інте�

ресів роботодавців і найманих працівників. На сьогодні

законодавство України у сфері трудових взаємин не

відображає реалій сучасного ринку праці, зокрема не�

обхідно врегулювати відносини у сфері фрілансу,

проєктних і сезонних робіт. Також потрібно виписати

механізми контролю за виконанням законодавчих норм.

Можна почути думку, що нинішній Кодекс законів про

працю створений в інтересах працівників. Відповідно,

лунають заклики про необхідність переорієнтування

його на роботодавців, що своєю чергою приведе до зву�

ження тіньового ринку праці, підвищить ефективність

підприємницької діяльності, збільшить рівень податко�

вих надходжень до бюджету. Проте разом із цим зако�

нодавчі нововведення на користь роботодавця можуть

призвести до зростання плинності кадрів, посилення

психологічного тиску на працівників, увімкнення "пото�

гінної" системи. Виходом із цієї ситуації повинно стати

збільшення ролі профспілок, основним завданням яких

має бути не стільки захист прав працівників, скільки за�

безпечення балансу інтересів різних сторін трудового

процесу.

За умови прийняття нового трудового законодав�

ства надзвичайно важливою стає роль профспілок. На

жаль, профспілковий рух в Україні є недостатньо по�

тужним, протести проти порушення прав робітників но�

сять розрізнений, немасовий характер. Оскільки зміни

у трудовому законодавстві, на нашу думку, вводяться,

швидше, на користь роботодавців саме профспілки по�

винні виступити силою, яка підтримає найманих праців�

ників. За словами Середи О.Г. "…звертає на себе увагу

та обставина, що будь�яка профспілка утворена з ме�

тою захисту трудових і соціально�економічних прав та

інтересів працівників незалежно від того, чи є така проф�

спілка стороною колективного договору угоди. Отже,

можемо стверджувати, що професійну спілку ми сміли�

во розглядаємо як одну з форм захисту працівниками

своїх трудових і соціально�економічних прав" [6, с. 124].

На нашу думку, основним завданням профспілок повин�

но бути збалансування інтересів роботодавців і праців�

ників. Оскільки зведення завдань профспілок виключ�

но до захисту прав найманого персоналу без врахуван�

ня суспільних інтересів може призвести до деструктив�

них проявів у діяльності профспілкового руху та нане�

сення значної шкоди соціально�економічній сфері, що

у підсумку погіршить становище самих працівників. Дум�

ки дослідників щодо запропонованих змін до трудово�

го законодавства варіюються від схвалення до жорст�

кого заперечення. З одного боку, новий Кодекс нібито

покликаний ліквідувати перекіс у бік забезпечення прав

працівників і допомогти роботодавцям більш ефектив�

но займатися підприємницькою діяльністю. З другого

боку, він викликає занепокоєння у частини суспільства.

Дехто навіть називає це узаконеним рабством, яке вво�

диться в умовах динамічної трудової міграції населен�

ня. Тобто в ситуації, коли, навпаки, потрібно стимулю�

вати потенційних працівників залишатися в країні.

Реалізація економічної політики у науково�технічній

та інноваційній сферах передбачає втілення сукупності

заходів, спрямованих на збереження та підтримку нау�

ково�технічного потенціалу країни, а також створення

та комерціалізацію інноваційних технологій. У минуло�

му науково�технічна політика була потужним рушієм

прогресу країни. Розвиток космічних, суднобудівних,

авіаційних, ядерних та біотехнологій був основою

вітчизняної економіки. На жаль, на сьогодні науково�

технічна та інноваційна політика має більш декларатив�

ний характер. По�перше, в державі відсутній реально

втілюваний довгостроковий план розвитку інноваційних

технологій та інфраструктури. По�друге, існують такі

проблеми як недофінансування науково�технічних ус�

танов, відсутність достатніх стимулів для молодих спе�

ціалістів, складність комерціалізації наукових розробок.

В Україні частково зберігся науково�технічний по�

тенціал, зокрема завдяки ентузіазму та таланту інже�

нерів і науковців, задіяних у високотехнологічних галу�

зях. На жаль, у 90�ті рр. частина цих галузей зазнала

часткового розорення. Втім існують позитивні прикла�

ди науково�технічної діяльності, наприклад, вітчизняна

космічна галузь, яка піддалася меншому руйнівному
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впливу. Приклад КБ "Південне" доводить, що взаємо�

дія держави та наукових кадрів інколи може бути до�

сить ефективною, хоча на сьогодні існує ряд питань, які

державні органи не можуть вирішити. Так, в умовах роз�

риву між наукою та промисловістю, а також застарілі�

стю космічного законодавства створено Українську асо�

ціацію високотехнологічних підприємств та організацій

"Космос", основними цілями якої є просування конку�

рентоспроможної національної космічної продукції на

світовий ринок, підготовка пропозицій для вдосконален�

ня законодавства, зокрема Закону України "Про кос�

мічну діяльність" тощо. Кооперація в умовах недостат�

ньої державної підтримки галузі, зокрема у питанні

вдосконалення законодавства, може стати виходом не

лише для космічної сфери.

Приватні підприємства та акціонерні компанії демон�

струють прагнення до розвитку альтернативних джерел

енергії, використання екологічних матеріалів у будів�

ництві, розробки сміттєпереробних технологій. Вони

більш гнучко реагують на потреби ринку і намагаються

заповнити "порожні" ніші. Водночас держава також

здійснює внесок у розвиток перерахованих галузей,

зокрема в Україні діють вітрові та сонячні електрос�

танції, виникали ініціативи щодо добутку сланцевого

газу, проте останнє викликало неоднозначну реакцію

суспільства. Існують успіхи в селекційній роботі, у роз�

витку медичних технологій. Цікаво, що маючи певні до�

сягнення, державні наукові установи часто не застосо�

вують правильного маркетингового підходу для залу�

чення потенційних інвесторів. Наприклад, виставки до�

сягнень Національної академії наук проходили менш

помітно через відсутність ефективної рекламної кам�

панії. Правильне та широке інформування громадсь�

кості могло б підвищити рівень ефективності таких за�

ходів. На думку Пельтек Л.В., "основними цілями дер�

жавної науково�технічної політики є розвиток, раціо�

нальне розміщення і ефективне використання науково�

технічного потенціалу; примноження національного ба�

гатства на основні використання наукових і науково�тех�

нічних досягнень, …забезпечення вільного розвитку на�

укової та науково�технічної творчості" [7, с. 91]. Щодо

останнього, то основою науково�технічної творчості в

минулому була широка мережа безкоштовних наукових

гуртків, де збиралась обдарована молодь. На сьогодні

розгалуженої мережі безплатних студій не існує. Рушієм

наукової творчості залишається Мала академія наук,

проте ця інституція не може виконувати усі завдання,

пов'язані з довготривалим навчанням і вихованням ма�

бутніх науковців і винахідників.

У досить складних соціально�економічних обста�

винах неодноразово лунали заклики реформувати, а

то й ліквідувати Національну академію наук України,

залишивши науково�технічну та інноваційну сфери в

руках приватних інвесторів. Мотивуючи це рішення

негнучкістю такої інституції, відсутністю зміни поколінь

дослідників, нездатністю відповідати вимогам сучас�

ності. При цьому з'явилося ряд публікацій, які містили

як конструктивну, так і деструктивну критику діяль�

ності Академії. На нашу думку, такі заклики недоречні,

оскільки саме держава відповідальна за більшість про�

блем, які супроводжують функціонування інститутів

Національної академії наук. Недофінансування, недо�

статнє стимулювання молодих фахівців, відсутність

допомоги у комерціалізації науково�технічних розро�

бок, застаріла матеріально�технічна база, постійне

ускладнення бюрократичних вимог — це, передусім,

проблеми держави, а не науковців НАН. Прихильники

приватного інвестування науково�технічних досягнень

мають розуміти, що існують різні рівні наукових роз�

робок. Якщо приватний інвестор вкладає кошти у стар�

тап, то це цілком прийнятна практика (у світі існує

кілька дуже успішних стартапів з "українським корін�

ням", які розвивалися, передусім, за рахунок приват�

них коштів). Але коли мова йде про створення науко�

вих розробок у сфері військово�промислового комп�

лексу, масштабних інфраструктурних проектів, космі�

чних технологій (хоча останні зміни в законодавстві

дозволяють створювати приватні підприємства, які

займатимуться розробкою космічних технологій) на�

вряд чи можна обійтися лише приватними інвестиція�

ми.

Одним з важливих завдань науково�технічної та

інноваційної політики є підтримка та розвиток іннова�

ційної інфраструктури. Остання виступає сукупністю

технопарків, технополісів, бізнес�інкубаторів, науково�

дослідних інститутів, які забезпечують розвиток і втілен�

ня наукових та інноваційних технологій в тій чи іншій

країні. Саме інноваційна інфраструктура покликана до�

помагати як організованим групам дослідників, так і од�

ноосібним винахідникам, принаймні на рівні консульта�

тивних послуг. На думку Усманової М.Р., "для форму�

вання дієвої інноваційної інфраструктури потрібно впро�

вадити низку заходів:

— розвиток експертних систем (створення та під�

тримка діяльності експертних центрів, надання експерт�

них висновків для виробників, інвесторів, страхових

служб тощо);

— розвиток інформаційних систем (створення та

підтримка діяльності аналітичних і статистичних центрів,

інформаційних баз і мереж);

— організація і проведення попередньої експерти�

зи, зокрема комплексної, науково�технічних, іннова�

ційних та інвестиційних проектів;

— стандартизація інвестиційно�інноваційної діяль�

ності відповідно до міжнародних норм;

— управління підприємствами (інноваційними про�

ектами) [8, с. 83 — 84].

Розвиток наукових розробок та інноваційних тех�

нологій відкриває неймовірно широкі, хоча й супереч�

ливі перспективи. Існують технології, які, швидше за все,

поки не досяжні для нас, зокрема надшвидкісний транс�

порт, гібридні автомобілі, складні екзоскелети, 3D�тех�

нології в освоєнні космосу, 3D�біопринтинг, складна

робототехніка тощо. Але є сфери, де підтримка держа�

ви та приватних інвесторів могла б дати позитивний ре�

зультат, зокрема галузь альтернативних джерел енергії,

наприклад, розробка так званих біоелектричних бата�

рей, створення дронів на сонячній енергії, пошук альтер�

нативних компонентів ракетного палива, розвиток окре�

мих видів біотехнологій, біопротезування, конструюван�

ня та комерціалізація побутових вітрогенераторів. Все

це можливо за умов збалансованої та продуманої нау�

ково�технічної та інноваційної політики, яка в останні

десятиліття відійшла на другий план.
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ВИСНОВКИ
На нашу думку, основними недоліками реалізації

економічної політики в Україні є відсутність усвідомле�

ної стратегії соціально�економічного розвитку країни,

незадовільне наукове обгрунтування впроваджуваних

реформ, нестача належного досвіду та знань для втілен�

ня економічної політики. Для забезпечення економіч�

ного розвитку необхідно: проводити більш самостійну

економічну політику, передусім, в інтересах власної

держави; вдосконалювати законодавчу базу, посилю�

вати кадровий потенціал, переймати позитивний досвід

успішних країн.
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FORMATION OF A SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT OF SOCIAL RISKS IN WORLD
PRACTICE

Статтю присвячено дослідженню історичних аспектів формування системи управління соці#
альними ризиками. Дослідження грунтується на глибокому ретроспективному аналізі, який дозво#
ляє встановити етапи формування систем управління соціальними ризиками у світовій практиці. Це
має принципове значення для раціоналізації соціальної політики, а в її рамках, зокрема, політики
управління соціальними ризиками.. Ефективне функціонування такої системи має у свою чергу по#
силатися на історичне усвідомлення  соціальних ризиків, принципи організації спільнот ризику. На
думку авторки, дослідження, проведене з метою опису та пояснення ставлення до системи управ#
ління соціальними ризиками через призму еволюції соціальної держави, спрямоване на встанов#
лення не лише думки щодо соціального забезпечення через системи соціального страхування, мас#
штабів задоволення можливими вигодами, отриманих від цього страхування, та довіри до устано#
ви, пов'язаної з ними. Результатом цих досліджень також має бути діагностика ставлення суспіль#
ства та держав  до ідей та правил системи управління соціальними ризиками, і зокрема визнання
ступеня розуміння необхідності  становлення соціального забезпечення шляхом створення відпов#
ідних механізмів. Тому важливо, враховуючи еволюцію розвитку соціальної держави, також відпо#
вісти на питання про можливість спрямування інших публічних інституцій, що охоплюють цю важли#
ву сферу формування соціальних відносин в системі управління соціальними ризиками. В статті
авторкою встановлено, що соціальний ризик має історичний характер, який пов'язаний як з техно#
логічним, так і з  культурним розвитком особистості. Доведено, що ключову роль в  розробленні
системи управління соціальними ризиками відгравали держави. Також виділено етапи становлен#
ня системи управління соціальними ризиками та на основі здійсненого аналізу побудовано схему
методів публічного управління соціальними ризиками. На основі здійсненого аналізу було виділено
стратегічні цілі в системі публічного управління соціальними ризиками, що дає змогу підвищити її
ефективність.

The article is devoted to the study of historical aspects of the formation of the social risk management
system. The study is based on a deep retrospective analysis that allows to establish the stages of formation
of social risk management systems in world practice. This is of fundamental importance for the
rationalization of social policy, and within its framework, in particular, the policy of social risk management.
The effective functioning of such a system should, in turn, refer to the historical awareness of social
risks, the principles of organization of risk communities. According to the author, the study, conducted to
describe and explain the attitude to the social risk management system through the prism of the evolution
of the social state, aims to establish not only opinions on Social Security through social security systems,
the scale of satisfaction with the possible benefits derived from this insurance, and trust in the institution
associated with them. The result of these studies should also be a diagnosis of the attitude of society and
states to the ideas and rules of the social risk management system, and in particular recognition of the
degree of understanding of the need for social security by creating appropriate mechanisms. Therefore,
it is important, taking into account the evolution of the development of the social state, to also answer the
question of the possibility of directing other public institutions covering this important sphere of social
relations formation in the social risk management system. The author finds in the article that social risk
has a historical character, which is associated with both technological and cultural development of the
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
В умовах динамічності розвитку світових політик

важливим залишається дослідження історичного гене�

зу впливу розвитку держав на систему управління со�

ціальними ризиками. Саме двоякість характеру ризику —

невизначеність та наявність збитку після його настан�

ня— вимагає дослідження характеру боротьби з ним та

його наслідками. Проте таке визначення не завжди ха�

рактеризує саме соціальний ризик, сутність якого є знач�

но ширшою і вимагає дослідження впливу держав

на різних етапах розвитку економік і суспільства, що і

актуалізує заявлену тему статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЇ, НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР

Серед авторів, які висвітлювали у своїх працях суть

соціальних ризиків, системи та моделі управління со�

ціальними ризиками, досліджували роль держави у си�

стемі управління ризиками можна відзначити: Кудлаєн�

ко С. [1], Кришень О. [2], Халецької А. [3], Руженсько�

го М. [4, c. 64], Пігуль Н. [5], Лібанову Е. [6], Томчука О.

[7] та ін. Оскільки в дослідженні здійснено хронологіч�

не аналізування, то підставою для нього стали праці Ти�

щика Б. [8], Паславської Н. [9, с. 87], Гусарєвої О. та

Тихомирової О. [10, с. 32].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є хронологічне дослідження розвитку

системи публічного управління соціальними ризиками

та побудова схеми методів публічного управління со�

ціальними ризиками.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Суспільство — це, звичайно, конкретна сукупність

індивідів, окремих людей, без яких воно не могло б існу�

вати, але це конкретна сукупність. Не кожен набір та�

ких одиниць є суспільством. Відмінним фактором є су�

купність проявів (форм) соціальних зв'язків, що пов'я�

зують не лише окремих індивідів, а й — що ще більш

важливо — усі категорії соціальних структур. Слід

відзначити, що кожен етап розвитку суспільства зміню�

вав ракурс реагування на соціальні ризики та визначав

роль держави у побудові системи управління соціаль�

ними ризиками.

individual. It is proved that the state played a key role in the development of the social risk management
system. The stages of formation of the social risk management system are allocated and a scheme of
methods of public management of social risks was built on the basis of the performed analysis.  Also
based on the analysis, strategic goals were identified in the system of public management of social risks,
which allows to increase its effectiveness.

Ключові слова: соціальний ризик, система управління соціальними ризиками, соціальне забезпечення,

держава, соціальна політика.

Key words: social risk, social risk management system, social security, state, social policy.

Виставляючи ознаку можливої втрати, пов'язаної з

ризиком, ми можемо припустити, що ризик — це загро�

за події, настання якої спричиняє втрату власних або

очікуваних ресурсів  суб'єкта.

Господарські суб'єкти, які зазнають ризику та бе�

руть участь в управлінні ризиками, — це підприємства

та домогосподарства. Макросоціальні загрози не�

можливо охопити навіть у набагато ширшому ро�

зумінні соціального забезпечення (хоча системи без�

пеки, як правило, нестрахові, також можуть бути ство�

рені проти цього типу ризику). Тому держава є фор�

мою реагування на те, що різні фракції суспільства

(які визначаються соціальними умовами: соціальні

класи, гендерні відмінності чи окремі індивіди) зна�

ходяться постійно в стані конфлікту. Загалом держа�

ва відтворює гегемонію, яка виражається в самій дер�

жаві і  в тих, хто уособлює владу. Це гегемонія, озб�

роєна примусом: норми, що символізуються держа�

вою, інтерналізуються і приймаються їхньою власною

волею або примусом, а у випадках конфлікту між ста�

рим і новим, а також між конфліктуючими інтереса�

ми, визнання є еквівалентом. Соціальний порядок

визнання ролі арбітра держави: вона має "монополію

легітимної влади". Тому важливим є ретроспективне

аналізування системи розвитку і легітимізації проце�

су соціального захисту.

Кожна історична епоха по�своєму вирішує питання

про допомогу непрацездатним членам соціуму. У різних

країнах у різний час форми такої допомоги варіювали

залежно від системи цінностей і матеріальних можли�

востей суспільства та окремих його груп.

Промислова революція в країнах Західної Європи в

результаті науково�технічного прогресу призвела до

різкої майнової нерівності і класового розшарування

суспільства, виникнення гострого соціального питання

між працею і капіталом. У ситуації, що склалася існува�

ло дві основні можливості нівелювати гострий соціаль�

ний антагонізм. По�перше, революційний шлях, який

знайшов своє втілення у вченні К. Маркса [8,10], соціа�

лістичної революції і соціальної політики соціалістич�

ної держави. По�друге, еволюційний шлях, який отри�

мав своє втілення в ідеології соціал�реформізму, соці�

ально�економічних реформах, удосконалюють суспіль�

ний лад і "приборкують" капіталізм, політиці соціальної

держави.
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Попри принципові відмінності вказаних напрямків

розвитку, виявляється тісний зв'язок між соціалістич�

ною ідеологією і соціальною державою. Відповідно до

одного вектору розвитку держави будувалося на основі

тотального контролю над суспільством і усуспільнення

засобів виробництва, згідно з іншим держава будува�

лася в рамках капіталізму на ліберально�демократич�

них засадах, приватної власності і ринкової економіки.

Однак результат очікувався один: особлива форма де�

мократичної держави, розквіт науки і техніки, високий

рівень добробуту всього населення. У реаліях сьогод�

нішнього дня соціальну державу можна розглядати, як

результат конвергенції протилежних соціально�еконо�

мічних систем.

Двадцяте століття можна представити як століття

перебігу та крайнощів інтересів з однієї парадигми в

іншу. Його перша половина стала свідком піднесення

тоталітарних режимів, двох світових воєн і неоднора�

зових геноцидів населення. Другу половину супровод�

жували поширення демократії, безпрецедентне еконо�

мічне зростання і, як наслідок, зростання добробуту і

гарантій соціальних прав, невідомі до цього моменту в

історії людства. У ретроспективі це значною мірою сто�

сується тільки історії Заходу, так як голод, диктатура і

злидні залишалися нормою протягом всього двадцято�

го століття для мільйонів людей, які живуть в інших ча�

стинах світу. У цього роздвоєного розвитку є чимало

причин.

Безперечно, що одна з головних причин успішності

західної траєкторії розвитку пов'язана з європейським

винаходом кінця дев'ятнадцятого століття, яке сьогодні

відоме як "соціальна держава". Варто відзначити, що

капіталізм, особливо в другій половині ХХ ст. переймає

багато аспектів соціалістичної системи, що накладає

свій відтінок на будівництво соціальної держави на За�

ході.

Генезис соціальної держави пов'язаний з формуван�

ням стійкої соціальної політики, спрямованої на задо�

волення інтересів, за можливості, всіх верств населен�

ня.

Як відомо, однією з перших політику соціальної дер�

жави стала проводити Німеччина під керівництвом "за�

лізного канцлера" Отто фон Бісмарка [8], при якому

були введені соціальне страхування від нещасних ви�

падків на виробництві, допомоги на випадок хвороби,

державне фінансування медичної допомоги. Походжен�

ня західної соціальної держави умовно датується остан�

ньою чвертю дев'ятнадцятого століття і тісно пов'язане

з наявними тоді глибокими соціальними, економічними

і політичними перетвореннями.

З одного боку, ці корінні зміни підірвали традиційні

форми соціальної допомоги, пропоновані інститутом

сім'ї, благодійними організаціями, феодальними зв'яз�

ками, гільдіями, муніципалітетами, церквою, що згодом

призведе до масового зубожіння, яке було описано

Ф. Енгельсом [9] в його аналізі становища робітничого

класу в Англії. З іншого боку, зростання продуктивності

праці, наступний  етап за індустріалізацією, забезпечив

необхідні ресурси для того, для становлення сучасного

рівня сучасного соціального захисту.

У політичному контексті друга половина дев'ятнад�

цятого століття пов'язана з формуванням національних

держав, відділенням церкви від держави, тривалим пе�

ріодом миру і, нарешті, поширенням цивільних прав та

масової демократії, що встановлюють інституційне

підгрунтя для політичного вираження постійно збільшує

суспільних потреб. Політичні та економічні ідеї також

зазнали суттєвих змін з розвитком лібералізму, прихиль�

ники якого відстоювали законодавство, що дозволяє

приватній особі повною мірою реалізовувати свій по�

тенціал, а також з розширенням економічної теорії, го�

тової допустити можливість підйому податків заради

збільшення державних витрат на соціальні програми.

Паралельно, зростаючий робочий рух поступово ставав

найважливішим суб'єктом консолідації соціальної дер�

жави.

Політичні відповіді на виклики сучасності та мо�

ральні прагнення до забезпечення добробуту населен�

ня в країнах Західної Європи і Північної Америки

відрізнялися різними шляхами вирішення завдань. Ця

різноманітність обумовлена істотною відмінністю націо�

нального політичного контексту, який детермінує істо�

ричну спадщину держави, традиції державного станов�

лення, специфіку соціально�економічного тиску, особ�

ливості політичної культури, зокрема, ступінь довіри

суспільства до держави і його здатність вирішувати со�

ціальні проблеми.

Зростання соціальної держави в XX ст. супровод�

жувався супутнім зростанням і перетворенням соціаль�

ного сектора держави. В кінці XIX ст. головною стат�

тею витрат держави були військові витрати, які стано�

вили близько 25% від загального обсягу державних

витрат. Соціальні витрати формувалися, як правило, за

залишковим принципом і становили близько 5% від за�

гальних витрат і не перевищували 1% від загального

обсягу ВВП [11]. Сьогодні державні соціальні витрати в

країнах�учасницях ОЕСР у середньому складають

близько 22% від обсягу ВВП, в окремих країнах — пе�

ревищують 30% [12], тоді як військові витрати скоро�

чуються і відходять на задній план. З цього випливає,

що більше, ніж за одне століття поняття "держава війни"

("warfare state") змінило "держава добробуту" ("welfare

state"). Перше значне розширення соціальної держави

припало на період між двома світовими війнами. Зрос�

тання держави добробуту було багато в чому ініційова�

не руйнівними наслідками Першої світової війни, але

також, варто відзначити і важливі політичні причини.

Процес краху європейського імперіалізму змінився за�

гальною демократизацією. Розширення загального ви�

борчого права вперше забезпечило доступ до коридорів

влади для представників робітників і християнських

партій [11—13].

Саме створення соціальної держави підтверджуєть�

ся поняттям розбудови системи управління соціальни�

ми ризиками. Значна частина академічної літератури з

питань ризику ефективно розрізняє "об'єктивну" та

"суб'єктивну" оцінки ризику. Різні люди (і, маючи на

увазі, різні соціальні суб'єкти) розглядають ризики по�

різному: і, відповідно способами, які можуть призвести

до дій з врахуванням різних інтересів та бачення, як "уп�

равляти ризиками", включаючи відповідний баланс між

запобіганням несприятливим ризикам, пом'якшення

наслідків, коли ці події все ж мають місце, та подолан�

ня залишкових наслідків.



79

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

"Управління соціальними ризиками" загалом сто�

сується підходу, який широко розглядає потенційних

суб'єктів, залучених до досягнення суспільних цілей сто�

совно ризику. Хоча важливе місце у цьому процесі на�

лежить вірно побудованій соціальної політики та зок�

рема системи державного управління.

Рисунок 1 ілюструє чіткий підхід УСР до вирішення

соціальних викликів, зокрема через широкий спектр

втручань різноманітної "екосистеми" суб'єктів, що пра�

цюють іноді автономно, а іноді спільно з іншими.Зок�

рема, підхід УСР визнає, що широке коло соціальних

суб'єктів завжди відігравало важливу роль у допомозі

людям управляти різноманітними ризиками і що прямі

втручання урядів вже давно доповнюються. Зокрема

система управління ризиками має гібридну форму, зок�

рема окрім впливу держави управління соціальними ри�

зиками здійснюється:

— самими громадянами, їхніми сім'ями, родинами

— місцевими громадами  та більш широкими со�

ціальними мережами (починаючи від місцевих громадсь�

ких організацій і закінчуючи більш широким добро�

вільним сектором — включаючи профспілки, про�

фесійні асоціації, релігійні громади), а також нефор�

мальні мережі друзів та знайомих як "у реальному

житті", так і все частіше, он�лайн);

— організаціями ринкового сектору (включаючи

роботодавців та посередників у страховому та більш

широкому фінансовому секторах).

У всіх цих сферах успішне управління соціальни�

ми ризиками, пов'язаних з іншими, залежить від трьох

ключових умов, які виконуються: більша здатність не�

сти несприятливий ризик з боку андеррайтера (того суб�

'єкта, який ідентифікує і оцінює ризики), ніж з боку бе�

нефіціарів (тих, чиї ризики ідентифікуються); рівень не�

приязні ризику з боку андеррайтера є нижчим, ніж

рівень бенефіціарів;  більша здатність андеррайтера

точно оцінювати або контролювати об'єктивну ймовір�

ність несприятливих подій. Хоча

уряди майже незмінно здатні нести

ризик (через їх здатність розподі�

ляти ризики над великою кількістю

людей, включаючи як теперішніх,

так і майбутніх платників податків),

члени сім'ї, члени громади та су�

б'єкти ринкового сектору можуть

принаймні іноді бути меншими

схильні до ризику або мають біль�

шу здатність оцінювати або конт�

ролювати ризики. Врахувавши заз�

начене  виділимо методи держав�

ного управління соціальними ризи�

ками (рис. 2).

Соціальний ризик — це ймо�

вірність настання відхилень з  мож�

ливими майбутніми втратами (як не�

гативний стан справ) власних або

очікуваних ресурсів домогосподар�

ства (доходу). Втрата, описана і по�

яснена таким чином, виражає загро�

зу соціальному забезпеченню домо�

господарства через можливу випад�

кову або катастрофічну подію.

Такий  ризик вважається соціальним ризиком, вра�

ховуючи соціальний масштаб та наслідки із домінуван�

ням соціального характеру сприйнятих загроз та

збитків, спричинених негативними подіями. Слід припу�

стити, що класичний каталог соціальних ризиків сто�

сується опису та пояснення втрат доходу, спричинених

такими загрозами, як: хвороба, материнство, непрацез�

датність (інвалідність), нещасний випадок на вироб�

ництві, смерть годувальника, безробіття, старість, рап�

тові витрати.

Отже, на сьогодні ключові стратегічні питання вклю�

чають:

Яким є відповідний баланс підтримки програм різних

типів і програм управління соціальними ризиками? Ключо�

вими інтервенціями є грошові перекази чи дотації, субсидії

та громадські роботи. Оскільки у кожного з цих інструментів

є недоліки та переваги, інформація про програми більш си�

стематично збирається та аналізується і на основі цього

формується рішення про програму, яка є необхідною для

забезпечення найкращих можливостей для країни.

Як допомогти у наданні допомоги у зменшенні ри�

зику? З точки зору структури управління соціальним

ризиком це пов'язано з тим, що допомога повинна бути

надана таким чином, щоб не тільки збільшити поточний

рівень споживання для інших людей, але і надати їм

змогу краще керувати ризиками та вийти з бідності.

До цього часу сектор соціального захисту мав не�

великий досвід підтримки неформального управління

ризиками, однак впровадження стратегій може і повинні

розпочинатися у декількох напрямах, включаючи:

Покращення ролі соціальних фондів. Розглядаючи

їх підвищений наголос на суспільно�орієнтованому роз�

витку, соціальні фонди, повинні: а) розгорнути меню

відповідних проєктів; б) врахувати цільову вразливість

на додаток до бідності; в) посилити підтримку для про�

грамних аспектів, які підвищать потік послуг від вста�

новленої інфраструктури.

Рис. 1. Суб'єкти управління соціальними ризиками
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Заохочення правової реформи для захисту прав

власності малозабезпечених людей на активи, що вклю�

чає перегляд відповідного законодавства.

Підтримка надання допомоги громадам, пов'язаних

з дітьми�сиротами та хворими на СНІД чи інші пандемічні

захворювання.

Заохочення бізнесу у формуванні стратегії соціаль�

ної відповідальності.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Структура управління ризиками створює передумо�

ви для переосмислення ролі існуючих програм держав�

ного сектору та розширення спектру заходів для вклю�

чення неформальної та ринкової діяльності. По�перше,

система забезпечує відправну точку для розуміння окре�

мих програм та їх взаємодії, з точки зору, надання до�

помоги людям в управлінні ризиками. По�друге, він по�

ширює цей сектор на зони неформальних та ринкових

механізмів, в яких вони часто мають мало досвіду. По�

третє, соціальні ризики характеризуються високою ймо�

вірністю настання, великою частотою та синергією аку�

мулювання негативних наслідків. Тому, підсумовуючи

дослідження системи управління соціальними ризика�

ми, встановлено, що публічне управління соціальними

ризиками — це встановлена система норм, правил, ме�

ханізмів та інструментів, затверджених законодавчо,  які

формують стратегію оптимізації рівня соціальних ри�

зиків та наслідків їх настання  в державному, громадсь�

кому та приватному (підприємницькому та особистісно�

му) секторах.  У сучасних умовах пандемії актуалізуєть�

ся питання зміни траєкторії стратегій публічного управ�

ління соціальними ризиками, що і є подальшими напрям�

ками дослідження.

Рис. 2. Схема методів публічного управління соціальними ризиками
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EFFECTIVE LEADERSHIP AS A PERSONNEL RESOURCE FOR PUBLIC MANAGEMENT

Формування ефективного лідерства в системі публічного управління важлива задача фор#
мування нової моделі публічної служби в Україні. Розглянуто теоретичні та практичні засади
розвитку лідерства, зроблено акценти на аналізі механізмів та інструментів формування ефек#
тивного лідерства. Відображено важливість діяльності закладів вищої освіти в підвищенні ефек#
тивності розвитку лідерства в Україні. Окреслено напрями вдосконалення інструментів розвитку
лідерства в системі місцевого самоврядування. Визначено принципові трансформації основ
публічного управління в Україні загалом і місцевих влад зокрема, для яких лідерство стає най#
актуальнішим інструментом, основним ресурсом реформування. Відповідальність перед гро#
мадянським суспільством, відкритість, прозорість дій, компетентність, професійність, толе#
рантність, ефективність та якість основні характеристики, які повинні бути притаманні формаль#
ному та неформальному лідеру в територіальних громадах.

Modern institutions of public administration do not create sufficient conditions for the formation
of leaders in the system of public administration. As practice shows, most government officials at all
levels are not focused on the development of leadership skills, have not acquired the necessary
knowledge and experience in the system of public administration. In the conditions of democratic,
social, economic transformations the role of the state institutes of the power, their functions
essentially changes, administrative relations between the central authorities and local governments
are transformed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Проблеми розвитку лідерства сьогодні є ключови�

ми в аналізі актуальних питань публічного управління.

Світова економіка входить до постіндустріальної епо�

хи глобалізації та інформатизації, розвитку інтелекту�

альних технологій, креативних напрямів використання

людських ресурсів. З використанням людського фак�

тору змінюються зміст, характер і умови праці, адмі�

ністративні принципи і форми керівництва перестають

бути ефективними і результативними.

Особливої актуальності проблема набуває в умовах

формування демократичних систем місцевого самовря�

дування, які потребують появи управлінців нового по�

коління, керівників високо професійних та компетент�

них, креативних і творчих з розвиненими лідерськими

якостями, з новим мисленням, новими знаннями, умін�

нями і навичками, з високою ступінню відповідальності

перед громадянським суспільством. Сучасний лідер у

публічному управлінні — це людина інтелігентна, демок�

ратична, відповідальна, креативна та творча, дії такої

людини стають взірцем, прикладом для демократичної

поведінки кожного громадянина, сприяють демократи�

зації суспільних відносин та інститутів.

This requires the need to address interrelated challenges — on the one hand, the development of
independence and radical reform of the political sphere, socio#economic relations, and on the other
hand, the transformation of public administration staffing through the formation of effective
leadership.

Modern leadership must become a factor of stability, a compromise between the interests of
citizens, business and local authorities. Effective leadership is the basis for successful
transformations in communities and a key factor in the effective implementation of territorial and
administrative reforms on the basis of transparency, openness and democracy. Quality leadership
is able to form local development strategies, identify forms and methods of their implementation,
successfully implement tactical actions in making management decisions and more.

The development of the leadership paradigm in public administration can be a priority and decisive
factor in improving the managerial capacity of society, stability and continuity of transformations in
the system of local self#government.

Requirements for leaders of the new type are focused on finding optimal ways to implement complex
tasks of effective socio#economic development of the country as a whole and territorial communities,
modernization of state and municipal government, implementation of territorial and administrative
reform goals, formation of innovative methodology for training effective leaders in public
administration. and administration at all levels.

Ключові слова: лідерство, кадри, ресурс, ефективність, публічне управління, місцеве самоврядування,

навчання, підвищення кваліфікації.

Key words: leadership, personnel, resource, efficiency, public administration, local self�government, training,

advanced training.

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

На підвищення ефективності лідерства в системі

публічного управління впливають ціннісні, інституціо�

нальні, психологічні, історичні, політичні, економічні,

соціальні та моральні чинники. Бути ефективним керів�

ником — це взяти на себе повну відповідальність за жит�

тя та здоров'я мешканців громад, повноту реалізації їх

інтересів та потреб, бути спроможним мотивувати бізнес

до співпраці та соціальної відповідальності, мати здат�

ність переконання до творчого досягнення цілей. В су�

часних умовах суспільних та територіальних трансфор�

мацій ефективне лідерство — це вимога часу, яка сто�

сується керівників всіх рівнів, це стандарт, зразок по�

ведінки.

Професійні компетенції лідерства, як визначає Все�

світня доповідь ООН "Розкриття людського потенціалу

для підвищення ефективності державного сектора" —

це "здатність урядових установ домогтися від свого пер�

соналу результативної роботи виключно в державних

інтересах залежить від здатності, мотивації, чесноти
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особистостей, які працюють в цих установах, а також

від їх лідерських якостей" [2].

Лідерство в системі публічного управління дослід�

жується Е.А. Афоніним, Г.К. Ашиним, В.А. Біленком,

Р.В. Войтовичем, І.О. Дегтярьовою, Т.І. Загороднім,

Т.А. Кравченком, М.М. Логуновою, С.І. Нестулею,Т.В. Під�

лісною, та зарубіжними дослідниками І. Адізесом,

У. Беннісом, К. Бланчардом, Р. Ділтсом, Д. МакКлел�

ландом, Дж. Максвеллом, Г. Мінсбергом, С. Саймоном,

які основою розвитку сучасного публічного лідерства

всіх рівнів вважають психологічну готовність до управ�

лінської діяльності в новому форматі, в якому доміну�

ють принципи партисипації, відповідно до яких кожний

член громади, прямо або опосередковано, включений

в процес прийняття управлінських рішень, а керівницт�

во виступає партнером у цьому процесі, зберігаючи

функцію соціального інженера.

МЕТА СТАТТІ
Успішне впровадження нової моделі публічного

управління, забезпечення сталого розвитку суспільства

залежить від формування ефективної системи підготов�

ки лідерів нового покоління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Поведінка сучасного лідера в системі публічного

управління має демонструвати, показувати приклад

відданості ідеям служіння громадянському суспіль�

ству, бути прикладом креативного, творчого мислен�

ня, надихати підлеглих на прагнення до досконалості,

розвиває взаємодію персоналу з громадськістю. Зас�

тосування інтерактивного та особистнісно�орієнтова�

ного навчання має відбуватися при постійній, активній

взаємодії всіх учасників навчального процесу, колек�

тиву, групи, викладача як партнера під час аналізу про�

блемної ситуації. Лідерські якості будуть формуватись,

якщо слухач буде рівноправним суб'єктом навчально�

го процесу, розуміти, що він робить, як діє, які будуть

наслідки від цих дій.

У європейських країнах, США та Канаді "розроб�

лені і застосовуються кваліфікаційні характеристики

державних службовців та службовців місцевого само�

врядування як "ідеальні моделі", що охоплюють різні

категорії посадових осіб і працівників" [8]. Ідеальна

модель може бути застосована при розробці освітньо�

професійних програм, навчальних планів, а також під

час визначення змістовних складових навчального про�

цесу для управлінських кадрів з метою формування у

студентів відповідних компетентностей, знань та умінь.

Профіль компетентностей лідера це фундамент ви�

значення ступеня професіоналізму публічних служ�

бовців, інструмент удосконалення навчального проце�

су, підвищення кваліфікації, та розвитку лідерських яко�

стей. Профілі лідерів у системі місцевого самоврядуван�

ня повинні включати найбільш оптимальний, стандарт�

ний, набір компетенцій, що відображають потенційну

ефективність керівних функцій та лідерських якостей,

які забезпечуватимуть сталий розвиток громад, реалі�

зацію пріоритетних планів, проєктів та програм в напрямі

підвищення рівня життя населення та балансу інтересів

різних сторін. Американськими дослідниками М. Мес�

коном, М. Альбертом і Ф. Хедоурі підкреслюється важ�

ливість об'єднати формальне і неформальне лідерство

у феномен ефективного керівництва на всіх рівнях пуб�

лічного управління з метою досягнення цілей сталого

розвитку територій та зростання рівня життя громадян.

Комітетом міністрів Ради Європи у своїй Рекомен�

дації "Про участь громадян у місцевому публічному

житті" (2001) наголошено, що громадянин, що усвідо�

мив свої громадянські обов'язки, відданий демократії

і бере участь у публічному управлінні, є життєвою

силою демократичних систем. Довіра суспільства до

владних інституцій втрачається, якщо місцеві політики

не здійснюють впроваджень на засадах відкритості,

гнучкості і конкретності інструментів залучення інсти�

тутів громадянського суспільства для розв'язання ак�

туальних проблем місцевого розвитку. Розширюючи

соціальні та адміністративні послуги місцеві влади

сприяють якісному діалогу між громадами і владою,

зміцненню законності і демократії [2].

Політика, спрямована на розширення участі гро�

мадськості у публічному управлінні, на основі принципів

Європейської хартії місцевого самоврядування гаран�

тує право на доступ до повної, об'єктивної інформації,

підвищує обізнаність громадян, сприяє зростанню сту�

пеня відповідальності за прийняті управлінські рішен�

ня, дозволяє розробляти нові підходи до місцевого са�

моврядування. Найбільшу лідерську ініціативу проявляє

молода частина населення територіальних громад, та�

ким чином, під час розвитку лідерських якостей по�

трібно акцентувати увагу на участі молоді в системі міс�

цевого самоврядування.

В напрямі розвитку лідерства на місцевому рівні

врядування важливу роль можуть відігравати регіо�

нальні навчальні заклади. Так, державний вищий на�

вчальний заклад Поліський національний університет

здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціаль�

Роки № Орган місцевого 
самоврядування 2016 2017 2018 2019 2020 Всього 

1. Обласні інститути влади 1 4 11 10 н/в 26 
2. Районні інститути влади 1 10 23 25 н/в 59 
3. Міська рада та її виконавчі 

органи 
1 11 81 72 н/в 165 

4. Сільські, селищні органи 
влади 

2 25 35 23 н/в 85 

Всього  335 

Таблиця 1. Випускники Поліського національного університету за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування"

Джерело: власні дослідження авторів.
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ністю "Публічне управління та адміністрування", забез�

печує підвищення кваліфікації державних службовців і

посадових осіб місцевого самоврядування за держав�

ним замовленням Національного агентства державної

служби України, потенційно сприяючи формуванню

нового лідерства на всіх рівнях прийняття управлінсь�

ких рішень.

Поліський національний університет протягом чоти�

рьох років, а саме з 2016 по 2020 роки підготував більше

330 магістрів у галузі публічного управління та адміні�

стрування, більшість з яких поповнила ряди державної

служби і місцевого самоврядування (табл. 1).

Наведені в таблиці 2, дані показують, що майже

96% осіб навчались за власні кошти. З них 73% це

особи, що виконують свої функції на рівні територі�

альних громад, сільських та селищних рад, виконав�

чих органах, всі врни виявили бажання отримати за

кошти нові знання в галузі публічного управління та

адміністрування. В суспільстві відчувається значна по�

треба в отриманні системних знань для здійснення уп�

равлінських функцій на новій основі, готовність зап�

латити власні кошти для підвищення професійних ком�

петентностей.

У Поліському національному університеті при виз�

наченні спеціалізацій, предметів для вибору студента�

ми�магістрами спеціальності "Публічне управління та ад�

міністрування", що ліцензована та акредитована для

підготовки підготовка фахівців в управлінні всіх рівнів

забезпечується за спеціалізаціями, заведених в таблиці

3.

Наведена динаміка даних свідчить, що забезпе�

ченість державними ресурсами для навчання фахівців у

сфері публічного управління та адміністрування недо�

статня для формування лідерського потенціалу систе�

ми місцевого самоврядування в Україні та її регіонах,

не в змозі задовольняти попит населенні в отриманні

нових знань у цій галузі.

Особливої уваги потребує вивчення негативного

досвіду підготовки кадрового потенціалу для органів

публічної без використання суттєвою практичної скла�

дової в організації навчального процесу. "Вони також

не вивчали, як розв'язувати конфлікти між людьми з

різними інтересами. Їх навчили очікувати досконалості

від самих себе і вірити, що отримані ними знання допо�

можуть розв'язати будь�яку проблему" [5]. Визнаним

сучасним дослідником лідерських якостей І. Адізесом

визначається, що "традиційний менеджмент пригноб�

лює потенціал, а школи менеджменту завдають більше

шкоди, аніж приносять користі, підтримуючи ілюзію

того, що індивідуум має здібності до всіх управлінсь�

ких завдань" [1].

Автор великої кількості досліджень з питань лідер�

ства, він пише, що "Міжнародний досвід засвідчує, що

"швидкий підйом" для молодих керівників — це погана

ідея. Прийняті на роботу завдяки тому, що вони знають,

а не тому, ким вони є, вони дуже швидко створюють

проблеми для організації. Коли молодий магістр бізнес

адміністрування починає працювати, він швидко ро�

зуміє, що не відповідає власним очікуванням. Навчений

вірити, що може і повинен бути ідеальним, він шокова�

ний та розчарований власним відкриттям. Спочатку він

злиться на себе, потім захищається і, зрештою, може

почати шукати серед своїх колег винного у своїй невдачі.

Переживаючи кризу віри в себе, ці керівники втрачають

здатність бути чутливими до потреб інших. На щастя, з

досвідом приходить і зрілість. Однак можуть сплинути

роки після закінчення навчання, перш ніж такий керів�

ник позбавиться ілюзій щодо власної величі, визнає, що

він теж має недоліки, та навчиться звертатися за допо�

могою й підтримкою до інших" [1].

Таким чином, основними недоліками навчання,

підвищення кваліфікації та перепідготовки нових лідерів

у сфері місцевого самоврядування є необхідність відхо�

ду від моделі формування, в організації навчального

процесу, ідеального типу лідерства до підготовки ефек�

тивного та результативного соціального інженера в

сфері публічного управління, який успішно здатен по�

єднати теоретичну підготовку з практикою управління

на різних рівнях.

Заходами, які сприятимуть створенню нової еліти,

є відкриття та підтримка спеціальних навчальних за�

кладів, які будуть максимально орієнтовані на відбір та�

лановитих молодих людей з гуманітарними, аналітич�

Навчалися за 
№ Назва органу місцевого 

самоврядування Всього державним 
замовленням контрактом 

1. Обласні ради та їх 
виконавчі органи 26 2 24 

2. Районні ради та їх 
виконавчі органи 59 3 56 

3. Міські ради та їх 
виконавчі органи 165 6 159 

4. Сільські, селищні ради 
та їх виконавчі органи 85 3 82 

Всього 335 4% 96% 

Таблиця 2. Відомості про джерела фінансування навчання осіб в Поліському національному
університеті

№ Назва спеціалізації кількість 
підготовлених магістрів

1 Управління розвитком 
територіальних громад 49 

2 Державна служба та 
місцеве самоврядування 196 

3 Управління на 
регіональним розвитком  51 

4 Антикорупційна політика 
та економічна безпека 39 

Всього 335 

Таблиця 3. Спеціалізації підготовки магістрів
з публічного управління та адміністрування

в Поліському національному університеті

Джерело: власні дослідження авторів.
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ними і лідерськими здібностями для управління в сфері

місцевого самоврядування. Характерною рисою на�

вчального процесу в таких закладах повинна бути своє�

рідна ідеологія, за якою студенти, майбутні лідери, по�

винні усвідомити себе молодою національною елітою,

покликаною розвивати демократичну державу, забез�

печувати сталий розвиток територіальних громад та те�

риторій.

 Також до загальнодержавних інструментів форму�

вання місцеавого лідерства належить забезпечення фун�

кціонування загальнонаціональної системи підвищення

кваліфікації та перепідготовки державних службовців і

посадових осіб, з урахуванням сучасного внутрішньо�

політичного та соціально�економічного становища в

країні з широким використанням передового національ�

ного та світового досвіду [4]. У таку систему повинні

бути включені наукові установи, вищі навчальні закла�

ди, установи підвищення кваліфікації, галузеві про�

фільні інститути консультування та дорадництва.

Система науково�практичних заходів через широке

проведення науково�практичних конференцій, форумів,

семінарів, круглих столів, забезпечить наближення на�

уки до практичної діяльності в галузі державотворення

всіх рівнів. Це поєднає наукову ініціативу, навчальне

новаторство, з одного боку, і практичний досвід діяль�

ності об'єднаних територіальних громад — з іншого.

 Таким чином, буде досягнуто істотне подолання

прогалин між інтелектуалами і практиками, здатними

об'єднувати зусилля у співпраці з метою досягнення

найкращих показників в процесі реалізації національ�

ної політики та політики регіонального розвитку.

Реалізація визначених інструментів може бути за�

безпечена при достатньому фаховому, інтелектуально�

му та професійному рівні підготовки осіб, які здатні

найбільш ефективно вирішувати завдання сучасного,

трансформаційного суспільства. Зазначена система

підготовки еліти формує і такі особисті якості, як пат�

ріотизм, інноваційна поведінка, відданість. Слід зазна�

чити, що розглянуті інструменти формування політич�

ного лідера досить успішно проєктуються на регіональ�

ний і місцевий рівні.

Сьогодні в планах Поліського національного універ�

ситету відкриття спеціалізованих університетських шкіл

і нових спеціалізацій в галузі знань "Публічне управлін�

ня та адміністрування". Відкрився в 2020 році новий фа�

культет "Права, публічного управління та національної

безпеки", на якому в вищому навчальному закладі буде

посилена правова, економічна, управлінська, безпеко�

ва складові підготовки майбутніх лідерів у сфері місце�

вого самоврядування.

Також університет бере активну участь у, крім підго�

товки кадрів, у висуванні кадрів "знизу", шляхом виборів

через громадські організації та рухи, введення в прак�

тику студентського життя конкурентних механізмів мо�

делювання ситуацій конкурсних відборах при занятті

керівних посад в органах влади. Одним з інструментів

відбору та підготовки осіб для заняття вакантних посад

в органах публічної влади є кадровий резерв, який фор�

мується в Поліському національному університеті. На

думку фахівців та науковців університету, головним

завданням у процесі формування кадрового резерву є

не тільки відбір гідних кандидатів, а й їх подальша на�

лежна професійна підготовка, яка може проходити у ви�

гляді: індивідуальної підготовки під керівництвом кері�

вника вищого навчального закладу, стажування на за�

планованій посади в міністерствах та відомствах. про�

ходження професійних курсів в залежності від запла�

нованих у майбутньому посад [4].

Університет під час підготовки фахівців у галузі пуб�

лічного управління, виходить з того, що дієвими інстру�

ментами формування нового лідера є участь студентів

у громадських організаціях, рухах, партійних структу�

рах. Активна участь студентства і в інститутах грома�

дянського суспільства забезпечує формування ряду

важливих компетенцій лідерства в системі місцевого

самоврядування, розвитку високої свідомості, управлі�

нської культури у всіх сферах суспільного життя. Ство�

рення в університеті основи для формування інститутів

лідерства забезпечує позитивну динаміку створення те�

риторіальних громад та розвитку територій, сприяє

трансформації системи публічного управління в напрямі

посилення демократизації державотворення, приходу

в неї нових лідерів, ідей, організаційних структур. Чим

активніше студенти різного ідеологічного і соціокуль�

турного спектру беруть участь у політичних, соціальних

та економічних процесах, тим швидше і динамічніше

формується лідер, тим незворотніші демократичні зміни

в ньому.

Зарубіжні та вітчизняні дослідники єдині в тому, що

у трансформаційних суспільствах, як і в розвинених де�

мократіях, інститут лідерства виступає потужним кад�

ровим резервом для поповнення вищих ешелонів влади

та місцевого самоврядування, формацій місцевого са�

моврядування, а також багатьох представницьких струк�

тур [14]. Актуальним у сучасних умовах є інструмент

формування вертикальної соціальної мобільності, цей

інструмент важливий для припливу нових кадрів і ро�

тації, без яких неможливий розвиток системи місцево�

го самоврядування. Відповідно до цього механізму про�

сування вгору відбувається тільки завдяки особистісним

якостям, а не зовнішнім ресурсам, якісній освіті чи сис�

темі підвищення кваліфікації. Це і відрізняє даний

інструмент від попередніх, оскільки для того, щоб ста�

ти лідером на певному рівні публічного управління не

завжди потрібні особливі якості, знання та навички.

Лідерство, як показує практика, може бути як од�

ноосібне так і колективне. Одноосібні лідери в системі

місцевого самоврядування це переважно яскраві осо�

бистості, які мають послідовників, успішно реалізують

ряд повноважень та свої посадові обов'язки. Одно�

осібні лідери розуміють, що не в змозі бути правим у

всьому при реалізації кожного рішення, їм необхідні

мудрість, досвід, знання, культура, ментальність, тра�

диції формальних і неформальних інших лідерів, їх

експертна оцінка ідей, дій, концепцій, стратегій, планів,

проєктів. В умовах посилення невизначеності зовніш�

нього середовища, глобальних викликів, постійних

змін і пролангованих світових криз, командний лідер

розуміє неможливість вирішення проблем розвитку та

безпеки держави однією людиною. Щоб прийняти по�

зитивне управлінське рішення охопити все навколо і

прийняти завжди правильне рішення, одноосібний

лідер готовий інтегруватись у командну роботу, коман�

дне лідерство.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, підбиваючи підсумки, можна зробити

наступні висновки. Ефективні інструменти формування

лідера в органах публічної влади передбачають постійне

вдосконалення системи підготовки, перепідготовки,

підвищення кваліфікації. Потрібно виділення, в навчаль�

ному процесі, всіх груп компетенцій для керівників у

групу "лідерство", основою якої є дотримання ціннос�

тей та етики, чіткий практичний зв'язок навчання з май�

бутнім рівнем посадових обов'язків та компетенцій,

профілю лідерства, класифікаційного стандарту з усі�

ма елементами системи публічної служби.

Потрібна організація високого рівня система по�

літичної та державно�управлінської освіти, поєднання

провідної науки і професійного досвіду завдяки прове�

денню широкомасштабних навчально�практичних за�

ходів. Ефективна, обов'язкова і систематична система

постійного підвищення кваліфікації державних служ�

бовців всіх рівнів в університетах, наявність діючих ме�

ханізмів вертикальної соціальної мобільності основа

формування ефективного лідерства на всіх рівнях.
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LEADERSHIP IN PUBLIC SERVICES: THEORETICAL ASPECT

У статті досліджено поняття лідер та лідерство взагалі та в сфері державних послуг зокрема.
Виявлено значення та фактори формування "ефективного лідерства". Окреслено значення
ефективного лідера в сфері надання державних послуг. Зображено роль ефективного лідера у
побудові громадської довіри. Наведено критерії для визначення ефективного лідерства. До#
ведено, що ефективне лідерство — це мінливий процес, оскільки на нього впливає особистість
лідера під час створення взаємозв'язку з людьми, якими він керує. Виявлено, що з точки зору
публічних послуг, невідкладність ефективного лідера полягає в тому, що лідер повинен вміти
залучати громадську організацію до надання відмінних суспільних послуг. Мета дослідження,
що полягала у глибокому представленні ідеального стандарту ефективного лідерства, шляхом
з'ясування сутності ефективного лідерства в сфері надання громадських послуг, була досягнена.

The article examines the concept of leader and leadership in general and in the field of public
services in particular. The importance and factors of formation of "effective leadership" are revealed.
The importance of an effective leader in the field of public services is outlined. The role of an effective
leader in building public trust is shown. Criteria for determining effective leadership are given.
Effective leadership has been shown to be a changing process because it is influenced by the leader's
personality when interacting with the people he or she leads. It was found that from the point of view
of public services, the urgency of an effective leader is that the leader must be able to involve the
public organization in the provision of excellent public services. The quality of public services is one
of the strategic issues for public services that should be addressed in terms of gaining public trust.
Therefore, an effective leader is an important opportunity to achieve this. The role of an effective
leader in building public trust ideally includes internal opportunities related to mobility, providing all
the resources of a highly productive apparatus and external organizations to try to explore people's
expectations; establish good external communication to measure the quality of service and efforts;
and the performance of the services that were provided. That is why the purpose of this study was to
provide a deeper understanding of the ideal standard of effective leadership, by clarifying the essence
of effective leadership in the provision of public services. Effective leadership is the culmination of a
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ВСТУП
Лідерство є одним із ключових факторів у житті

організації, включаючи державний сектор. Лідерство

завжди цікаве та актуальне для обговорення, оскільки

ця теорія продовжує формуватися та розвиватися. Це

починається від властивостей лідера як обдарованого

талантами, якими володіють з самого народження, до

стилів лідерства, від доцільності типів у певних ситуа�

ціях до лідерства, що випливає з того, як він взаємодіє

з іншими людьми та може залучити своїх підлеглих до

зміни, а також наскільки ефективним може бути лідер

[1]. Лідер і лідерство — це потреба людської природи.

Саме через переваги і недоліки, успадковані людьми,

лідери є необхідними з одного боку, а з іншого боку, в

певний час потрібно лідерство. Деякі експерти вважа�

ють, що питання лідерства почало виникати одночасно

з людською цивілізацією [2].

Песимістичний погляд на лідерські якості привів до

написання сотень книг про лідерство. Проте багато пи�

тань залишились без однозначної відповіді: чого слід

досягти, чого слід навчитися, з чим треба боротися, чи

необхідно делегування, чи доцільно співпрацювати, хто

такі таємні американські лідери (жінки), які особисті

якості лідера, як домогтися достовірності, як стати

справжнім лідером і які закони лідерства. Загалом існує

більше 3000 книг, назви яких містять слово "лідер" [3].

МЕТА СТАТТІ
Наведені вище твердження піднімають головне пи�

тання: яке саме "ефективне лідерство"? Зазвичай дис�

кусії про ефективне лідерство включають обговорення

його ідеального стандарту. Стандарти лідерства — це

мрія всіх лідерів, навіть всіх людей на землі. Саме тому

виникло багато суперечок щодо ефективного лідерства.

Загалом ефективне лідерство можна розуміти як на�

явність сміливого лідера, який швидко приймає рішен�

ня на основі відсутності страхів: довіряти, бути чесним,

зберігати впевненість, проявляти творчий і новаторсь�

кий підхід, видавати рішення, бути старанним і наполег�

ливим, та важко працювати [4].

Крім того, якість державних послуг є одним із стра�

тегічних питань для державних служб, які слід актуалі�

person's success in fulfilling the task of leadership. Every organization needs effective leadership
because it can guarantee several benefits, such as the ability to influence subordinates and motivate
them to work to the maximum to achieve the organization's goals, which in turn will create a favorable
and positive work environment. The aim of the study, which was to deeply present the ideal standard
of effective leadership, by elucidating the essence of effective leadership in the provision of public
services, was achieved.

Ключові слова: лідер, лідерство, ефективне лідерство, державні послуги, громадськість, лідер в дер�

жавній сфері.

Key words: leader, leadership, effective leadership, public services, public, leader in the public sphere.

зувати з точки зору завоювання довіри громадськості.

Саме тому ефективний лідер є важливою можливістю у

досягненні цього [5]. Роль ефективного лідера в побу�

дові громадської довіри в ідеалі включає внутрішній

можливості, пов'язані з мобільністю, забезпеченням

всіх ресурсів високопродуктивного апарату і зовнішніх

організацій, щоб спробувати дослідити очікування лю�

дей; налагодити хорошу зовнішню комунікацію щодо

вимірювання якості обслуговування та прикладених зу�

силь; а також продуктивність послуг, які було надано.

Саме тому мету наведеного дослідження було спрямо�

вано на більш глибоке представлення ідеального стан�

дарту ефективного лідерства, шляхом з'ясування сут�

ності ефективного лідерства в сфері надання громадсь�

ких послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Увага багатьох вчених протягом тривалого часу була

прикута до питань лідерства, його сутності та ефектив�

ності, зокрема М. Дафта [6], Дж. Гибсона [7], Л. Джуелл

[8], Дж. Нюстрома, К. Девиса [9], П. Мучинські [10],

Т. Бендаса [11], В. Заболотної [12] та інших дослідників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливо розрізняти лідерство та ефективне лідер�

ство. Вчений Винарди зауважив, що в основному не існує

ефективного чи неефективного лідерства [13]. Але це

пов'язано з точністю ефективності людини у реалізації

свого лідерства за певних обставин. Ефективність мож�

на інтерпретувати просто як "доречну і добру орієнто�

ваність". Тим не менше, для досягнення рівня ефектив�

ного лідерства керівники повинні оволодіти кількома

навичками, щоб цій сприяти ефективності.

Ідеальний стандарт ефективного керівництва за

своєю суттю пов'язаний з ефективністю оцінки лідер�

ства в організації, коли всі повинні бачити результати

самого лідерства. Критерії, які зазвичай використову�

ються як орієнтир ефективного лідерства, є результа�

том співпраці між кожним підрозділом та продуктивні�

стю в організації, яку він очолював. Лідер, якого можна

назвати ефективним, може не тільки впливати на влас�

них підлеглих, але також може мотивувати підлеглих для
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роботи з усіма їхніми здібностями та потенціалом для

організації, щоб створити сприятливу атмосферу та по�

зитивну культуру роботи.

Доцільно зазначити, що ефективне лідерство необ�

хідно організації, щоб стати більш просунутою і одно�

часно досягти організаційних цілей. Відомий гуру ме�

неджменту Пітер Друкер заявив, що "основою ефектив�

ного лідерства є мислення, засноване на місії органі�

зації, визначенні та забезпеченні, чіткості та реальності".

За словами Пітера Друкера, щоб бути ефективним кер�

івником не обов'язково використовувати описане в книзі

[14]. Ефективне лідерство — це динамічний процес,

оскільки він відбувається в середовищі організації як

система людського співробітництва для досягнення пев�

них цілей, які також є динамічними [15]. Ефективне

лідерство — це мінливий процес, оскільки на нього впли�

ває особистість лідера при створенні взаємозв'язку з

людьми, якими він керує. У такому процесі лідерство

буде ефективним, коли функції лідерства будуть реалі�

зовані відповідно до його типу. Таке лідерство здатне

надавати можливості особам, яких спонукають брати

участь в прийнятті та реалізації рішень. Таким чином,

будь�яка творчість та ініціатива повинні бути відзначені

і використані.

У контексті здібностей лідера ефективне лідерство

завжди пов'язане з управлінськими навичками під час

імплементації взаємодії з іншими. Від лідера очікується

наявність технічних навичок і професійності в галузі

управління. Технічні навички відповідно до їх сфери

діяльності вимагають участі в управлінні іншими. Навич�

ки, виражені в таких діях, як відбір, навчання, мотива�

ція, розвиток і звільнення, необхідні для ефективного

керівництва.

Лідер, який ефективно керує, втілюється в лідерстві,

яке забезпечує модель для наслідування, спонукаючи

осіб до самоконтролю та розвитку. Такий лідер викли�

кає у підлеглих бажання: співпрацювати, розумно ви�

користовувати джерела впливу, вміти керувати та спілку�

ватися, формувати та підтримувати дисципліну, а також

мотивувати та покращувати моральний дух. У контексті

вирішення конфліктів ефективне лідерство завжди по�

в'язане зі здатністю лідерів поважати права людини,

хоча вона завжди супроводжується різними конфлік�

тами. Отже, ефективне лідерство повинно мати мож�

ливість вирішувати кожен конфлікт як частину динаміч�

ного процесу.

Ефективними лідерами є ті, хто має високу мотива�

цію до керівництва та контролю організації. Ефективні

лідери добровільно намагаються досягти цілей і зав�

дань, встановлюючи для них високі стандарти. Ефек�

тивні лідери мають енергійний характер, як і всі випро�

бування та складні проблеми, що з'являються в сере�

довищі організації. Ефективний лідер спробує змінити

бажання людини зробити щось, щоб показати напрям,

який потрібно прийняти, і сприятиме приєднанню членів

групи для завершення роботи. Таким чином, "ефек�

тивність" — якщо це стосується лідерства — пов'язана

із завданнями, які необхідно виконати.

За словами А. Гостіка [16], є щонайменше чотири

критерії, що лежать в основі ефективного керівництва,

а саме: постановка цілей, спілкування, довіра та під�

звітність. По�перше, визначення мети, що інколи зазна�

чається як постановка цілі. Лідер повинен з самого по�

чатку переконатися, що всі члени команди розуміють

цілі та завдання організації. Яке бачення та місія орга�

нізації має бути засвоєне кожним учасником. Саме для

цього на стінах кожного офісу можна побачити декла�

рування подібне до "Бачення, місія та політика якості

організації". Саме тому керівництво прагне, щоб усі пра�

цівники організації, знали напрям її та цілі. Команда

повинна відслідковувати відповідність зазначеній цілі на

кожному етапі виробничого процесу. Це фундаменталь�

на принцип діяльності організації, і ефективні лідери

повинні завжди звикати її виконувати.

По�друге, спілкування. Усі правила, рішення та но�

вини або інформація, прийняті вищим керівництвом, що

стосуються добробуту організації, повинні чітко по�

відомлятися всім членам організації. Для його донесен�

ня можна використовувати багато комунікаційних за�

собів. Лідери груп зазвичай використовують електрон�

ну пошту, нотатки, службові розпорядження, чат�групу

чи інші засоби внутрішньої комунікації для спілкуван�

ня. Для ефективних лідерів таких засобів масової інфор�

мації недостатньо. Причин тому багато: одна з них —

не всі співробітники його команди хочуть читати. Чита�

ючи, певні особи по�різному розумітимуть той самий

зміст (об'єкт, тему). Отже, ефективний лідер організує

процес спілкування більш персонально або від людини

до людини. Лідери негайно зустрінуться для переконан�

ня, що кожен член його команди розуміє про що йде

мова.

Третім критерієм є довіра. Ефективне спілкуван�

ня засноване на необхідності взаємної довіри між сто�

ронами, які беруть участь у спілкуванні. У цьому ви�

падку це стосується лідера та його підлеглих. Спочат�

ку приймається рішення щодо досягнення цілей

організації і потім про це повідомлено. Спілкування

має будуватися на довірі. Як підлеглі можуть прий�

мати і виконувати вказівки свого лідера, якщо вони

йому не довіряють. Ефективні лідери повинні добре

розуміти цей принцип.

Четвертим критерієм була визначена підзвітність.

Багато лідерів, які в кінцевому рахунку не змогли вико�

нати певну роботу, нехтували саме цим критерієм. Він

не призначений для з'ясування того, хто саме винен у

провалі організації, але має на меті вимагати підзвітності

від усіх учасників. Цей принцип підвищує правила пере�

вірки чи моніторингу. Всі співробітники або підлеглі

відчуватимуть, що за ними весь час спостерігають, щоб

заохочувати їх робити все можливе. Навіть якщо одно�

го разу вони "можуть відчути себе неконтрольованими",

їх робота все одно буде на висоті, тому що вони також

будуть звітувати за її результати перед начальством

після завершення.

Характеристика ефективного керівництва, запропо�

нована К. Девіс, повинна мати чотири складові;

1) високий рівень інтелекту — лідер повинен мати

вищий рівень інтелекту, ніж його підлеглі;

2) соціальна зрілість і широта — лідер зазвичай має

почуття зрілості, виявляє інтерес і значну увагу до своїх

підлеглих;

3) внутрішня мотивація і прагнення до досягнення —

лідер завжди хоче, щоб все було звільнено від обов'яз�

ків і відповідальності;
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4) виявлення людських відносин — лідери повинні

вміти ефективно працювати з іншими людьми або з

підлеглими [17].

Звертаючись до вищезазначених чотирьох основ�

них характеристик ефективного лідерства, можна ска�

зати, що ефективний лідер — це той, хто може створи�

ти ситуацію, яка надихає його послідовників на досяг�

нення кращої ситуації, ніж поточна. Фактично, ефектив�

ний лідер — це той, хто здатний розуміти ситуацію, ви�

рішувати проблеми, бути відповідальним, готовим роз�

вивати послідовників і, що найбільш важливо, мати по�

рядність і хорошу етику, тому що він повинен був пода�

вати приклад або діяти як зразок для наслідування для

його послідовників. Незалежно від того, чи є лідери си�

туативними чи структурними, офіційними чи неформаль�

ними, від них завжди очікують характеристики "ефек�

тивного керівництва", які можуть привести організацію

у кращу ситуацію, досягти бажаних результатів, поста�

вити інтереси організації вище особистих, завжди пе�

ребувати в контрольованому стані навіть у найгіршій

ситуації. З іншого боку, якщо лідер не може або не здат�

ний показати характеристики ефективного лідерства,

організація не може ефективно досягти бажаних резуль�

татів або навіть лідер буде замінений іншим.

Подальший розвиток теорії трансформаційного

лідерства пропонують А. Хупер і Дж. Поттер. Вони ви�

значили дві основні компетенції "трансцендентних

лідерів": лідер, здатний отримувати емоційну підтрим�

ку від своїх послідовників, і лідер, здатний ефективно

вносити зміни в трансцендентне [18]. І те, і інше веде до

ефективного лідерства поряд з такими характеристика�

ми, як постановка цілей, наведення прикладів, спілку�

вання, узгодження, прояв кращих здібностей, участь у

змінах та прийняття рішень у критичний момент та плу�

танині.

Загальне визначення для керівників та ефективно�

го лідерства, засноване на мета аналізі поведінки лідер�

ства та керівництва організаціями державного сектору,

поділяється на позитивні та негативні показники [1, 19].

Позитивними показниками є: здатність організувати

ефективне управління та планування, лідерство за уча�

стю та підтримкою — ініціативне командне лідерство,

надання повноважень та делегування, урахування об�

ставин і потреб її членів як розвиток персоналу, відкри�

тий та особистий підхід до управління — спільне прий�

няття рішень, спілкуватися та консультуватися з усіма

сторонами. Негативними індикаторами є: неувага до

думки інших — автократичний стиль управління, неува�

га до інших людей, поведінка залякування, терпимість

до поганої роботи і низьких стандартів — неосвічена

поведінка, підпорядкувати свою роль і відповідальність

іншим і відмовитися від нових ідей. Таким чином, ефек�

тивне керівництво зазвичай має характеристики, які

можна згрупувати і виділити в два різні полюси. З наве�

дених вище думок вчених можна виділити принаймні

шість основних моментів, які можна використовувати в

якості ідеального стандарту ефективного лідерства, а

саме: матеріал інтенсивного спілкування між лідерами і

підлеглими, колегами та загально організаційним сере�

довищем; лідер легко застосовує ефект до всіх частин

організації, лідер�символ, який може служити зразком

для наслідування для всіх компонентів організації, ліде�

ри не позиціонують себе одноосібно, а як поєднання всіх

залучених до організації членів, лідери забезпечують

мотивацію — матеріальну і нематеріальну — для кож�

ного співробітника або винагороду, або покарання і в

цілому для нормального функціонування, і з точки зору

підлеглих, всі підлеглі задоволені тим, що ними керу�

ють певні лідери. У кожного немає перешкод у спілку�

ванні з лідером.

З точки зору публічних послуг, невідкладність ефек�

тивного лідера полягає в тому, що лідер повинен вміти

залучати громадську організацію до надання відмінних

суспільних послуг. Оскільки публічна організація, по

суті, надає послуги спільноті. Х. Тангкілісан [20] ствер�

джував, що публічна організація вважається ефектив�

ною, коли насправді її бюрократія (особливо її керів�

ник) може працювати відповідно до потреб суспільства

(клієнта), що означає відсутність перешкод при наданні

послуг, швидке і точне надання цих послуг і можливість

вирішувати завдання, які з'являються через швидку со�

ціальну зміну зовнішніх факторів.

Ефективність громадських організацій — це про�

дукт системи, одним із елементів якої є кадровий пер�

сонал. Як частина системи, зростаючий професіоналізм

людських ресурсів — це автоматичний пристрій для

підвищення ефективності роботи громадських органі�

зацій. Коли апарат має професійні людські ресурси, але

не підтримується іншими підсистемами, такими як уста�

нова, адекватні приміщення та інфраструктура, а також

ефективний лідер, безсумнівно, результати діяльності

громадських організацій не зможуть досягти оптималь�

ного рівня зайнятості.

Тим не менше, професійні людські ресурси стають

визначальними факторами, а також роблять інші підси�

стеми результативними, а зрештою і ефективною

діяльність громадських організацій. Успіх організації

залежить від результатів її людських ресурсів, тобто

працівник на різних рівнях ієрархічної структури орган�

ізації потребує ефективних лідерів, які можуть органі�

зувати їхню роботу. Отже, лідерство як частина підсис�

тем людських ресурсів має вирішальне значення для

проходження всіх підсистем, взаємопов'язаних та інтег�

рованих у систему, здатну ефективно і дієво керувати

організацією. Без ефективного лідерства громадській

організації було б важко досягти своїх цілей, а саме:

задовольнити запити завдань та функцій, що стосують�

ся її державних служб.

За словами Д. Големана, завдання лідера полягає у

створенні того, що він назвав резонансом, який здат�

ний реалізувати позитивну атмосферу навколо людсь�

ких ресурсів всередині організації, продовжуючи бути

відданими і сприяти найкращій організації здійснення

державних послуг [21]. Едгард та Пітер Шейни заявля�

ли, що лідери мають великий вплив на успіх організації

перед новими проблемами, включаючи надання держав�

них послуг для задоволення вимог більш високої якості

[22].

Попит на ефективне лідерство в управлінні вже існує

і продовжує зростати. Він обумовив розвиток майбутніх

лідерів щодо реалізації змін в організації, мотивував

учасників до досягнення організаційних цілей, а також

заохочував ті державні служби, які відповідають вимо�

гам широкої громадськості. Основа ефективного
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лідерстві щодо управління людськими ресурсами очі�

кується не лише в операційному напрямі (наприклад,

встановлення якості трудового життя), але й у стратегіч�

них аспектах (в основі формування умов праці для жит�

тя з метою кращого обслуговування громада).

Таким чином, ефективне лідерство відіграє голов�

ну роль у максимізації роботи організації щодо надан�

ня якісних послуг. У зв'язку з цим дані країн Азії пока�

зали, що ефективне лідерство є ключовим правилом

змін. Наприклад, успіх Малайзії та Сінгапуру, як країни,

яка здатна надавати якісні державні послуги, зумовле�

ний головним чином ефективним керівництвом обох

країн. Лідерство — це соціальне явище, засноване на

ціннісно�орієнтованому підході щодо практики лідер�

ства, яка вплинула на цінності. У державній службі

цінності, що лежать в основі ефективного лідера, — це

задоволеність клієнтів і боротьба за соціальні цінності,

відповідальність за які несе держава. Як наслідок, роз�

робка різних систем громадського обслуговування була

зосереджена на наданні недорогих, точних і простих

послуг. Соціальні явища вплинули не тільки на загальні

цінності, але і на ефективного лідера, який повинен віри�

ти в інших і наважуватися кидати виклик і розширювати

можливості [5]. Лідер повинен вміти розвивати творчі

здібності і не відключати різні стратегії, розроблені на

основі технічної компетентності підлеглих, які перебу�

вають під його контролем.

Перебуваючи на служінні людям все ще зустрічаєть�

ся, що державний службовець (бюрократ) не може ви�

конувати свої обов'язки державного службовця. Бюрок�

ратія все ще має певний характер, який викликає "алер�

гію" при роботі з бюрократією [23], яка проявляється у

апатії, що байдужа до користувачів послуг. Бюрокра�

тичний апарат часто бачить людей як таких, хто потре�

бує надання певних послуг. Проявом такого відношен�

ня є намагання представників органів влади усіляко

уникнути або стримати контакти із користувачами по�

слуги, супроводити їх холодністю, тобто відсутність го�

стинності при наданні послуг, іноді поблажливістю, яка

уособлює користувачів послуг як людей, які нічого не

знають, проявляти певний роботизм, працюючи меха�

нічно і ставиться до користувачів послуг з однаковим

голосом і монотонністю, діяти відповідно посадовій

інструкції, яка чітко стосується процедур та норм, вста�

новлених для задоволення користувачів послуг, та

ускладнений шлях, тобто для виконання доручення ко�

ристувач послуги повинен зв'язатися з різними сторо�

нами. Потім, щоб пояснити взаємозв'язок між факто�

рами ефективного лідерства та якістю державних по�

слуг, можна висловити думку Д. Каца і Р. Кана [11], які

згадували, що ефективне лідерство у різних формах де�

монструє різницю між організацією, яка здатна досяг�

ти цілей, а яка — ні. Вважається, що ефективне лідер�

ство може виконувати деякі важливі функції, необхідні

організації для досягнення її цілей, наприклад, виконан�

ня цілей щодо надання якісних державних послуг.

У вищезазначеному контексті ефективний лідер

відіграє певну роль у підтримці стабільного погоджен�

ня учасників щодо задовільної відповідності їхнім по�

требам. У громадських організаціях, щоб досягти успі�

ху у виконанні своїх обов'язків та функцій, керівники та

персонал повинні думати про добробут працівників,

будь то фізичне, духовне та інше задоволення. Якщо

ці умови виконуються, громадським організаціям не

важко виконувати покладені на них завдання. Усвідом�

люючи досконалість державної служби, ефективний

лідер повинен сміливо вносити зміни. Тому потрібне

ефективне лідерство, яке здатне стати агентами змін.

Різні зміни можуть спричинити виклики та перешкоди

як зсередини, так і поза організацією, однак ефектив�

ний лідер повинен мати мужність протистояти склад�

ності, неоднозначності та невизначеності, готуючи най�

кращу стратегію, пов'язану з обов'язками державної

служби.

Зміни, які може внести ефективний лідер для по�

ліпшення якості державних послуг, полягають у мож�

ливості: скоротити різні бюрократичні процедури, які

не мають відношення до справи; застосувати зма�

гальність (порівняння організаційної одиниці послуг, що

надаються іншими організаціями, щоб оцінити ефек�

тивність і результативність), навіть розробити контракт

з приватним сектором (якщо це найбільш ефективний і

дієвий шлях); використання безлічі нових технологій для

покращення якості державних послуг і розробка дер�

жавної політики, орієнтованої на клієнтів.

Відповідно до А. Санапія [5], кроки, які може зро�

бити керівник, щоб ефективно рухати організацію до

створення чудового сервісу, це: розвиток колл�центрів

для різних послуг, що надаються громадськими органі�

заціями; спільне використання ресурсів або залучення

приватного сектора для надання державних послуг.

Навіть для місцевих урядів необхідно розробити систе�

му співпраці з прилеглими територіями, щоб домогтися

ефективності та результативності одного типу (або де�

кількох) послуг для населення; і консультації з грома�

дянами при розробці систем або політики, що відносять�

ся до державної служби.

Застосовуючи прийняту стратегію надання послуг,

слід звернути увагу на важливість розсудливості на

рівні апарату, який безпосередньо стосується людей

(бюрократи вуличного рівня). Це повинно обмежува�

тися нормами цього розсуду, щоб це було відповідаль�

ним. Різні стратегії можуть забезпечити чудовий сервіс,

як згадувалося вище. Ефективний лідер повинен роз�

ширити свій погляд на значення державної служби.

Ефективний лідер повинен розширити свій погляд на

значення державної служби. Для ефективного лідер�

ства необхідно, щоб лідер був у змозі сформувати

спільне бачення державної служби з такими характе�

ристиками: завжди незадоволений, ефективний лідер —

це лідер, який завжди має бажання покращувати ситу�

ацію. Лідер, який дотримується тих же старих методів,

що не обов'язково відповідають постійно змінювано�

му навколишньому середовищу, здатний створити кра�

щий стандарт відповідно до його бачення, щоб домог�

тися кращих результатів громадського лідера, він по�

винен розробити стратегічне бачення в областях об�

слуговування, яке відображає культуру, прагнення і

цінності організації; здатність ефективно організову�

вати надання послуг, ефективний лідер знає, що полі�

тику можна назвати ефективною, коли вона реалізуєть�

ся і досягає бажаних цілей. Така організація означає,

що лідер повинен вміти добре рухати вертикальну і

горизонтальну організаційну структуру, здатність
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зміцнювати зв'язки зі спільнотою, використовуючи

новітні технології для максимізації онлайн�послуг, мати

сильне бажання завжди вчитися, проявляти свою спро�

можність в обслуговуючих організаціях, а також вчи�

тися на їхніх помилках і здатність забезпечувати про�

зорість і підзвітність в обслуговуванні.

Ці характеристики є основою та покликані побу�

дувати добрі стосунки та зміцнити довіру громадсь�

кості до послуг, що надаються державним сектором.

На основі довіри, що грунтується на чесності, високій

відданості та пристрасті до виконання різноманітних

лідерських ролей, можна очікувати, що ефективне

лідерство забезпечить максимальну ефективність у

наданні послуг.

ВИСНОВКИ
Ефективність пов'язана з ефектами чи наслідками.

Ефективного лідера можна виміряти за підвищенням

якості загальних організаційних результатів у всіх аспек�

тах організації. Це також можна виміряти за тим, як

ефективність відносин кожного члена в організації в

певний момент вплинула на розвиток організації. Щоб

ефективно управляти такою кількістю ролей та обо�

в'язків, лідер повинен володіти не лише інтелектуаль�

ним, але й емоційним інтелектом, а також духовним інте�

лектом.

Ефективне лідерство — це кульмінація успіху лю�

дини у виконанні завдання лідерства. Ефективне лідер�

ство потрібне кожній організації, оскільки воно може

гарантувати кілька переваг, таких як: здатність вплива�

ти на підлеглих та спонукати їх працювати максималь�

но, щоб досягти цілей організації, що в свою чергу ство�

рить сприятливе та позитивне робоче середовище. Важ�

ливою складовою ефективного лідера є не тільки його

сила, але і показники інтелекту і індивідуальна осо�

бистість. Ефективний лідер завжди виправляє більш

серйозну помилку, перш ніж виправляти своїх підлег�

лих. Слово "лідер" не тільки йде після посади або робо�

ти, але також зростає і проявляється в самій людині.

Лідерство — це внутрішній процес всередині людини,

тобто лідерство йде зсередини.

Таким чином, потреба в більш якісних державних

послуг стає щорічно головною метою діяльності уряду.

Невідкладність ефективного лідерства полягає в необ�

хідності змін лідера на такого, хто здатний долати труд�

нощі, щоб досягти систематичних і вимірних змін. Про�

те, внутрішня реформа також повинна бути збалансо�

ваною із зовнішньою шляхом розробки стратегічного

бачення досягнення цілей організації. Це бачення по�

винно бути направлено на поліпшення "хорошого іміджу

організації" і "якісних громадських послуг". Крім того,

ефективний лідер у різних рівнях ієрархічної організа�

ційної структури повинен зберігати прихильність і під�

тримку відданим і лояльним підлеглим, які доклали всіх

зусиль для надання якісних громадських послуг людям

і підвищення ефективності організації. Надаючи якісні

державні послуги, присутність ефективного лідера та�

кож повинна забезпечуватись правилами та нормами,

тобто чесність та гостинність, виконання обіцянок лю�

дям, високий рівень доброчесності та справедливість у

наданні послуг усім у громаді. Тобто мету дослідження,

що полягала у глибокому представленні ідеального

стандарту ефективного лідерства, шляхом з'ясування

сутності ефективного лідерства в сфері надання гро�

мадських послуг, було досягнено.
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взаємодії з Альянсом для скоординованого співробітництва у вимірі стратегічних комунікацій.
Однією із важливих складових стратегічних комунікацій НАТО визначає зовнішні комунікації, а
саме: роботу з громадськістю, засобами масової інформації, громадськими організаціями. Ук#
раїнські науковці дедалі більшу увагу приділяють проблемам впровадження в країні системи
стратегічних комунікацій. Актуальність цієї теми зумовлена необхідністю створення ефектив#
ного механізму протидії інформаційній агресії з боку Російської Федерації.

У Збройних Силах України також чимало уваги приділяють організації зовнішніх комунікацій,
проте загальновизнано, що ця робота потребує удосконалення у зв'язку із змінами часу та
гібридними загрозами, які впливають на свідомість українського суспільства.

У статті запропоновано напрямки розвитку державного механізму зовнішніх комунікацій в
Міністерстві оборони України та Збройних Силах України на основі унікального досвіду, отри#
маного під час роботи у районі бойових дій в ході антитерористичної операції, операції Об'єдна#
них сил та досвіду держав#членів НАТО. Проаналізовано специфіку і ефективність найпошире#
ніших форм зовнішніх комунікацій в Збройних  Силах України та обгрунтовано шляхи удоскона#
лення державного механізму зовнішніх комунікацій у Міністерстві оборони України.

Базою джерел дослідження стали наукові праці за напрямом зовнішніх комунікацій, норма#
тивно#правова база та власний досвід роботи у сфері стратегічних комунікацій та державного
управління у напрямі кризових ситуацій під час роботи у Міністерстві оборони України. В рам#
ках дослідження також висвітлено досвід реалізації зовнішніх комунікацій під час діяльності
виїздних мобільних прес#груп у райони проведення антитерористичної операції та операції
Об'єднаних сил.

NATO takes a strategic and detailed approach to strategic communications, focusing on an
important security component. Strategic communications are one of the priority areas of security in
the world. Therefore, it is extremely important to take into account the directions and emphases of
cooperation with the Alliance for coordinated cooperation in the measurement of strategic
communications. One of the important components of NATO's strategic communications is external
communications, work with media, non#governmental organizations.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Вагомим внеском у розвиток теоретичного та прак�

тичного обгрунтування механізмів використання стра�

тегічних комунікацій стали дослідження зарубіжних уче�

них Дж. Бернета, Ф.Е. Денса, К.Е. Ларсона, С. Моріарті,

К. Халлахана, Ю. Хабермаса, В. Шрамма, а також вітчиз�

няних учених С.І. Антоненка, А.В. Баровської, Т.М. Без�

верхнюка, О.Л.Валевського, О.В. Войтка, М.В. Гребе�

нюка, С.А. Гуцала, Т.М. Дзюби, Д.В. Дубова, Н.П. Карп�

чук, І.А. Макарченко, В.Б. Міщенка, Д.П. Музиченка,

Ю.Б. Пігарєва, В.В. Петрова, Л.Л. Приходченко, Г.Г. По�

чепцова, Ю.В. Пунди, Ю.І. Радковця, Г.А. Саймона,

О.Ф. Сальнікової, Є.Б. Тихомирова, Т.В. Черненка та ін.

Зазначу, що фахівці, які працюють за напрямом

стратегічних комунікацій в секторі безпеки і оборони

України знаходяться у постійному пошуку нових методів

роботи та розробки сучасних державних механізмів

зовнішніх комунікацій згідно з вимогами часу. Беззапе�

речним є той факт, що активно у цьому напрямку пра�

цюють і в Міністерстві оборони України та Збройних Си�

лах України.

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

Ситуація із науковим супроводом процесу розбудо�

ви та удосконалення системи зовнішніх комунікацій в

Україні складається неоднозначно. Безпекові виклики

змушують дослідників активно шукати рішення в цій

сфері в інтересах національної безпеки і оборони, од�

нак єдиного підходу та системної послідовної роботи

щодо удосконалення системи зовнішніх комунікацій, на

жаль, не відбувається, що лише загострює застарілі

проблеми та виклики.

Ukrainian scientists are paying more and more attention to the problems of implementing a system
of strategic communications in the country. The urgency of this topic is due to the need to create an
effective mechanism for combating information aggression by the Russian Federation.

The Armed Forces of Ukraine also pay a lot of attention to the organization of external
communications, but it is generally accepted that this work needs to be improved due to changes in
the times and hybrid threats that affect the consciousness of Ukrainian society.

The article proposes the development of the state mechanism of external communications in the
Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine on the basis of unique experience
gained during work in the area of hostilities during the anti#terrorist operation, Allied operation and
NATO member states. The specifics and efficiency of the most common forms of communication in
the Armed Forces of Ukraine are analyzed and the ways of improving the state mechanism of  external
communications in the Ministry of Defense of Ukraine are substantiated.

The research sources were based on scientific works in the field of external communications,
regulatory framework and own experience in the field of strategic communications and public
administration during crisis situations while working at the Ministry of Defense of Ukraine. The study
also highlights the experience of implementing external communications during the activities of
mobile groups in the area of the anti#terrorist operation and the Joint Forces operation.

Ключові слова: зовнішні комунікації, стратегічні комунікації, цивільно�військове співробітництво, збройні

сили України.

Key words: strategic communications, external communications, military cooperation, the armed forces of Ukraine.

МЕТА СТАТТІ
Метою написання статті є надання пропозицій щодо

розвитку державного механізму зовнішніх комунікацій

в Міністерстві оборони України та Збройних Силах Ук�

раїни з урахуванням особистого досвіду, набутого під

час виконання завдань у районах бойових дій, який мож�

на адаптувати до використання у секторі безпеки і обо�

рони України, що у свою чергу сприятиме нівелюванню

загроз у гібридній війні з країною�агресором.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 2014 році зовнішні комунікаційні спроможності

Міністерства оборони України та Збройних Сил Украї�

ни реалізовувалися силами відомчого координуючого

підрозділу із комунікації (Управління комунікацій та

преси Міністерства оборони України) та залучених у

сили і засоби антитерористичної операції представників

військових засобів масової інформації, як�от: Централь�

ні друковані органи "Народна армія" та "Військо Украї�

ни", "Крила України" та "Флот України", а також Цент�

ральної телерадіостудії та телерадіостудії "Бриз" Мініс�

терства оборони України.

У Збройних Силах України на початку збройної аг�

ресії Російської Федерації проти України протидія дез�

інформації фактично реалізовувалась лише редакцій�

ними колективами газет, журналів та телерадіооргані�

зацій, які не мали досвід зазначеної роботи, фактично

не працювали в умовах кризових комунікацій, а також

не мали системного досвіду співпраці із цивільними ме�

діа.

У Доктрині інформаційної безпеки Міністерству

оборони України [1] були визначенні окремі завдання,

у тому числі реалізація яких покладалася на військові

засоби масової інформації Міністерства оборони Украї�

ни: організації зв'язків з українськими та іноземними

засобами масової інформації щодо висвітлення ситуації

у районі проведення антитерористичної операції в До�
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нецькій та Луганській областях; супроводження інфор�

маційними засобами виконання завдань оборони Украї�

ни; донесення достовірної інформації до військовослуж�

бовців Збройних Сил України, інших військових фор�

мувань, зокрема через засоби масової інформації

Збройних Сил України.

Для реалізації зазначених та інших завдань щодо

роботи в умовах кризових ситуацій, а також удоскона�

лення механізмів реалізації завдань з інформаційної

безпеки Міністерством оборони України було реалізо�

вано заходи з реформування підпорядкованих медій�

них структур.

Відповідно до Закону України "Про реформування

державних і комунальних друкованих засобів масової

інформації" [2] та спільної директиви Міністерства обо�

рони України та Генерального штабу Збройних Сил Ук�

раїни, у 2018 році у Міністерстві оборони України про�

водились заходи реформування Центральних друкова�

них органів Міністерства оборони України "Народна

армія" та "Військо України".

У відповідності до Закону України "Про інфор�

маційні агентства" [3] і Закону України "Про центральні

органи виконавчої влади" [4] було прийнято рішення про

створення Інформаційного агентства Міністерства обо�

рони України (далі — Інформаційне агентство), яке ста�

ло правонаступником Центральних друкованих органів

Міністерства оборони України. Інформаційне агентство

офіційно зареєстровано в Міністерстві юстиції України,

як повноправне державне інформаційне агентство.

Під час створення Інформаційного агентства був

врахований досвід діяльності військових медіа під час

збройного конфлікту на сході України. У 2019 році

інформаційне агентство подало документи на реєстрації

торгової марки "Армія�інформ".

Інформаційне агентство призначене для збирання,

обробки, творення, зберігання, підготовки до поширен�

ня, випуску та розповсюдження офіційної інформації, а

також інформаційної продукції про діяльність Міністер�

ства оборони та Збройних Сил України.

Основними завданнями інформаційного агентства

є участь у реалізації в Міністерстві оборони та Зброй�

них Силах України державної інформаційної політики,

насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному

впливу Російської Федерації в умовах гібридної війни;

збирання, обробка, зберігання, підготовка та донесен�

ня достовірної інформації до військовослужбовців

Збройних Сил України, інформаційний супровід діяль�

ності Міністерства оборони та Збройних Сил України,

редакційно�видавнича діяльність; створення та розпов�

сюдження іміджевої та рекламної продукції про діяль�

ність Міністерства оборони та Збройних Сил України;

участь у взаємодії із засобами масової інформації.

До складу Інформаційного агентства входять 5 ре�

дакцій, які включають 21 відділення. Редакційні підроз�

діли представлені у містах Київ, Вінниця, Дніпро, Львів,

Одеса, Хмельницький, Рівне, Харків та Маріуполь.

Створення Інформаційного агентства Міністерства

оборони України дозволило інтегрувати в середовище

забезпечення інформаційної безпеки України сучасну

платформу, яка здатна ефективно розвивати систему

інформування суспільства про діяльність оборонного

сектору з урахуванням сучасних інформаційних техно�

логій та комунікаційних ресурсів. Варто зауважити, що

за даними Гугланалітики, лише протягом 2020 року ріст

у компоненті охоплення користувачів контенту Інфор�

маційного агентства Міністерства оборони України ста�

новить понад 3,5 мільйони користувачів.

У відповідності до покладених завдань Інформа�

ційне агентство здатне прогресивно долучатися до ро�

боти під час кризових ситуацій.

У 2016 році на рівні керівництва Міністерства обо�

рони України прийнято рішення щодо необхідності ко�

ординації діяльності всіх органів та підрозділів відом�

ства, задіяних у інформаційній діяльності. З цією метою

було створено новий підрозділ — Відділ координації

стратегічних комунікацій та моніторингу [5].

Відділ координації стратегічних комунікацій та мо�

ніторингу призначений для координації та контролю

реалізації стратегічних комунікацій у Міністерстві обо�

рони України та Збройних Силах України, міжвідомчої

комунікації у сфері стратегічних комунікацій та моніто�

рингу [5].

У 2016 році у Міністерстві оборони України розроб�

лено Концепцію стратегічних комунікацій Міністерства

оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил

України. Зокрема Концепція визначає сукупність сучас�

них поглядів, цільових установок, принципів та напрямів

діяльності у Міністерстві оборони України щодо ство�

рення та впровадження системи стратегічних комуні�

кацій у Збройних Силах України [6]. Під час створення

документу вивчалися найкращі практики, які існують у

країнах�членах НАТО. Важливу допомогу у становленні

стратегічних комунікацій надавали іноземні радники зі

стратегічних комунікацій, зокрема зі Сполучених Штатів

Америки. Відділом стратегічних комунікацій Міністер�

ства оборони України була налагоджена співпраця із

підрозділом стратегічних комунікацій НАТО та органі�

зовано проведення тренінгів як для підрозділів зв'язків

з громадськістю, так і керівного складу ЗСУ.

У 2017 році розпочато діяльність Навчально�науко�

вого центру стратегічних комунікацій у сфері забезпе�

чення національної безпеки та оборони у Національно�

му університеті оборони України ім. Івана Черняховсь�

кого. Основними завданнями якого є підготовка та

підвищення кваліфікації військовослужбовців та пра�

цівників структур сектору безпеки та оборони з питань

стратегічних комунікацій, науково�методичне забезпе�

чення процесу підготовки, проведення наукових до�

сліджень з проблематики стратегічних комунікацій та

здійснення міжнародної співпраці зі схожими за специ�

фікою науково�дослідними установами [7].

Центральна телерадіостудія Міністерства оборони

України (далі — ЦТРС) [8] створена для висвітлення

життєдіяльності Збройних Сил України, актуальних про�

блем військового будівництва, бойової та гуманітарної

підготовки;

соціальний захист військовослужбовців і членів їх

сімей, ветеранів війни та військової служби, учасників

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

патріотичне виховання молоді, сприяння підняттю

авторитету Збройних Сил України, престижу військової

служби;

висвітлення суспільно�політичного, економічного,

духовного життя держави;
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проведення роботи, спрямованої на популяризацію

теле� і радіопрограм серед військовослужбовців та ци�

вільного населення.

З 20 лютого 2017 року військові журналісти ЦТРС

Міністерства оборони України входять до складу моб�

ільних прес�груп, які відряджаються в район проведен�

ня Антитерористичної операції, працювали на постійній

основі у прес�центрі штабу АТО та зараз у прес�центрі

Штабу Операції об'єднаних сил.

Виконуючи професійні редакційні завдання в райо�

нах ведення бойових дій, журналісти працюють для за�

безпечення оперативного, об'єктивного інформування

громадськості та міжнародної спільноти про хід веден�

ня Антитерористичної операції та Операції об'єднаних

сил, порушення бойовиками режиму припинення вогню,

а також інформування про діяльність Об'єднаних цент�

рів цивільно�військового співробітництва, допомогу

військовослужбовців Збройних Сил України місцевому

населенню.

Відеоматеріали, відзняті військовими журналістами,

спрямовані на протидію внутрішнім і зовнішнім інфор�

маційним впливам в умовах російської агресії, сприя�

ють зміцненню патріотичного настрою у військовослуж�

бовців та формуванню позитивного іміджу Збройних сил

України в суспільстві. Відео використовується для ви�

робництва власних програм, фільмів, кліпів, роликів,

надається провідним телеканалам та інформаційним

агентствам України, а також розміщується на власних

сторінках у соціальних мережах та надається до Управ�

ління комунікацій та преси Міністерства оборони Украї�

ни для наповнення офіційного сайту Міністерства обо�

рони України. У період 2014—2020 років військові жур�

налісти виконували завдання у зоні Антитерористичної

операції та Операції об'єднаних сил, взявши участь у

240 ротаціях особового складу.

У березні 2016 року разом із неурядовою організа�

цією "Spirit of America" та американськими інституція�

ми започатковано новий успішний проект — перше

військове Радіо "Армія ФМ" [9]. Сьогодні "Армія ФМ" —

це радіо, яке систематично інформує все українське

суспільство про ситуацію в зоні бойових дій, про життє�

діяльність української армії та про інші важливі події у

секторі безпеки та оборони України. Військові та

цивільні журналісти, які працюють на радіо "Армія ФМ"

ведуть прямий діалог з військовослужбовцями Зброй�

них Сил України, громадянами України, іноземними гро�

мадянами, громадянами, які тимчасово перебувають на

окупованих територіях під час прямих включень в рам�

ках окремих проектів: "Щоденник війни", "Після фрон�

ту", "Рота підйом", "На зв'язку", "Поліграф", "Вечірня

перевірка", "Спецоперації", "Будемо жити", "Армійсь�

кий сленг", "Мілітарна історія", "Армійський вісник".

Всі програми спрямовані на формування позитив�

ного іміджу українського війська. Армія ФМ висвітлює

заходи державної політики у таких програмах: "Дзвін

пам'яті", "Історичний календар", "Історична година",

"Молитва", "Після фронту", "Юрисконсульт", "Брифінг

речника Міністерства оборони України", "Рота підйом",

"Україна неймовірна", "Особова справа" 'Спецоперації",

"Спецефір" та інші.

Партнери з країн НАТО підтримують Україну від

початку російської агресії проти України. Об'єднана

багатонаціональна комісія була започаткована влітку

2014 року та ефективно розподіляє кошти, які надають�

ся країнами�партнерами. Це стало платформою для кра�

щої реалізації допомоги, яка надається для реформу�

вання Збройних Сил України.

Цивільно�військове співробітництво відіграє значну

роль у системі зовнішніх комунікацій Збройних Сил Ук�

раїни та громадськості. Проєкт із Цивільно�військово�

го співробітництва [10] (далі ЦВС) було розпочато ще у

червні 2014, у результаті чого створено відповідну струк�

туру, котра вже п'ять років поспіль успішно виконує по�

ставлені завдання як у районі проведення операції Об�

'єднаних сил, так і на мирній території. Цивільно�військо�

ве співробітництво стало першою у Збройних Силах

України структурою, сформованою за стандартами

НАТО.

Основними завданнями підрозділів Цивільно�війсь�

кового співробітництва є безперервне збирання й аналіз

даних щодо стану цивільного середовища. Це дає змо�

гу прогнозувати можливе ставлення цивільного населен�

ня до дій військ, визначити негативні чинники та допо�

могти командуванню вчасно їх нейтралізувати чи знач�

но зменшити. Не варто забувати і про важливість ци�

вільно�військової взаємодії, роботи з органами держав�

ної влади, міжнародними неурядовими організаціями та

громадськими об'єднаннями, інформування населення,

сприяння у наданні мешканцям гуманітарної допомоги,

а також координації виконання робіт із відновлення

інфраструктури й розмінування місцевості. Задля про�

філактики з цивільним населенням, особливо дітьми та

молоддю, проводять заняття із дотримання заходів без�

пеки під час поводження із вибухонебезпечними пред�

метами.

Водночас слід зауважити, що протягом п'яти років

триває розмінування у Донецькій та Луганській облас�

тях. У результаті групами розмінування ЗС України,

Державної спеціальної служби транспорту та Держав�

ної служби України з надзвичайних ситуацій перевірено

понад 36 тис. гектарів території, очищено майже 2 тис.

км доріг, сто гектарів акваторії, знешкоджено понад

475 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Згадані заходи частково координують об'єднані

центри та групи цивільно�військового співробітництва,

безпосередньо забезпечуючи безпеку пересування й

виконання робіт на місцях.

Підрозділи Цивільно�військового співробітництва

першими з�поміж військових стикаються з реаліями

життя цивільних і у межах своєї компетенції й можливо�

стей організовують та координують відновлення інфра�

структури, електро� і водопостачання, доставки та су�

проводу гуманітарних вантажів для цивільних мешканців

уздовж лінії бойового зіткнення. ЦВС активно співпра�

цює з органами влади, міжнародними неурядовими

організаціями та громадськими об'єднаннями, оскіль�

ки добре знає про найгостріші проблеми місцевих жи�

телів і пріоритети їх розв'язання.

В умовах гібридної війни, яку веде РФ, існує і гос�

тра проблема доступу до правдивої інформації. Це, бе�

зумовно, впливає на свідомість наших громадян, які

перебувають на лінії бойового зіткнення та обмежені у

виборі джерел інформації. ЦВС допомагає населенню

й у цьому.
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Ще одним внеском у розбудову організаційного ме�

ханізму стратегічних комунікацій є створення Директора�

ту інформаційної політики [11] у сфері оборони та страте�

гічних комунікацій Міністерства оборони України, основ�

ною ціллю якого є участь у формуванні, координації та

моніторингу реалізації державної інформаційної політи�

ки з питань національної безпеки у воєнній сфері, забез�

печення формування системи стратегічних комунікацій та

визначення шляхів ії становлення та розвитку в Міністерстві

оборони України, Збройних Силах України та Державній

спеціальній транспортній службі як складової загально�

державної системи стратегічних комунікацій та коорди�

нації діяльності суб'єктів стратегічних комунікацій

Міністерства оборони України, Збройних Силах України

та Державній спеціальній транспортній службі.

Управління преси та інформації Міністерства обо�

рони України [12] є підрозділом, відповідальним за

здійснення заходів зовнішніх комунікацій, зв'язки та

взаємодію із засобами масової інформації, інформуван�

ня громадськості, особового складу Збройних Сил Ук�

раїни і Державної спеціальної служби транспорту про

діяльність Міністерства оборони України. Створене у ве�

ресні 2020 року, воно є правонаступником Управління ко�

мунікацій і преси Міністерства оборони у попередні роки.

Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил

України [13] є структурним підрозділом Генерального

Штабу Збройних Сил України та відповідає за налагод�

ження конструктивних відносин з громадським секто�

ром, бізнесом, науковим та експертним середовищем з

метою формування позитивної громадської думки і за�

безпечення сприятливих умов для виконання Збройни�

ми Силами України покладених на них завдань та функ�

цій. Окрім цього зв'язки з громадськістю у Збройних

Силах України розглядаються як інформаційно�кому�

нікаційна діяльність, спрямована на систематичне про�

сування цілей і пріоритетів Збройних Сил України,

збільшення рівня довіри в суспільстві, забезпечення

відкритості і прозорості їх діяльності, створення і підтри�

мання позитивного іміджу Збройних сил України.

Вищевикладене доводить, що у структурі Міністер�

ства оборони України та Збройних Сил України створе�

но достатньо структурно�організаційних механізмів для

успішного функціонування системи зовнішніх комуні�

кацій та стратегічних комунікацій загалом, але разом із

тим варто зауважити, що останнім часом збільшилася

кількість критичних зауважень громадськості та публі�

кацій журналістів щодо недоліків у діяльністі вищезаз�

начених структур, що заставляє розмірковувати над

необхідністю удосконалення роботи у сфері зовнішніх

комунікацій оборонного відомства.

Варто зауважити, що протягом 2014—2019 років до�

сягнуто суттєвих успіхів у розвитку системи стратегіч�

них комунікацій та їх складової — внутрішніх комуні�

кацій. Передусім це було результатом роботи організо�

ваної та добре підготовленої команди фахівців, які пра�

цювали у зазначених напрямах. У 2019 році внаслідок

зміни керівництва країни, відбувся прихід нових кадрів,

які не змогли швидко та успішно адаптуватися для на�

лежного виконання посадових обов'язків та продовжи�

ти роботу щодо розвитку системи і, як наслідок, поява

вагомих недоліків у загальній організації процесу ро�

боти в царині стратегічних комунікацій.

Проведений аналіз засвідчує результативність ро�

боти щодо розбудови та розвитку механізмів реалізації

державної інформаційної політики Міністерством обо�

рони України в умовах протидії гібридній агресії у

2014—2019 роках, а також необхідність продовження

формування політики спільних організованих дій у заз�

наченому напрямку і удосконалення цієї діяльності

згідно з вимогами та новими викликами часу.

ВИСНОВКИ
Розглянувши вищевикладене, перейдемо до ви�

сновків щодо необхідності удосконалення та подаль�

шого розвитку системи зовнішніх комунікацій, як час�

тини системи стратегічних комунікацій, а саме:

— удосконалення системи кадрового менеджмен�

ту та запровадження чітко визначених критеріїв та ви�

мог до претендентів, у тому числі на керівні посади у

сфері стратегічних комунікацій;

— підходити виважено та послідовно до формуван�

ня кадрового резерву у зазначеному напрямку, не допус�

кати відхилення від вимог та призначення на посади лю�

дей без професійного досвіду роботи у сфері стратегіч�

них комунікацій або зв'язків із громадськістю, нездат�

них оволодіти сучасними технологіями та встигати за

розвитком нових тенденцій у вищезазначених напрямах;

— перевагу під час призначень надавати людям із

досвідом роботи у сфері стратегічних комунікацій у дер�

жавних органах виконавчої влади або цивільному сек�

торі, з творчим потенціалом та вмінням налагоджувати

зовнішні та внутрішні комунікації, із гарними організа�

торськими здібностями;

— у процесі діяльності передбачити навчання для

спеціалістів у царині стратегічних комунікацій, підви�

щення кваліфікації з урахуванням вимог часу;

— налагодити проведення щоквартального підве�

дення підсумків у підрозділах, задіяних у процесі реа�

лізації стратегічних комунікацій та відповідної атестації

(оцінювання ефективності роботи) щодо досягнення

рівня результативності під час подолання кризових си�

туацій;

— ретельно вивчати досвід, здобутий під час вико�

нання завдань у антитерористичній операції та Операції

об'єднаних сил;

— якомога більше залучати до розвитку системи

стратегічних комунікацій молодих креативних людей,

спеціалістів із належним рівнем володіння іноземними

мовами;

— продовжувати систематичне та результативне

спілкування та консультації із фахівцями відповідних

структур держав�членів НАТО у галузі стратегічних ко�

мунікацій та налагодити ефективний обмін досвідом у

царині стратегічних комунікацій.

Наприкінці відзначу, що зазначені заходи, без сум�

ніву, позитивно впливатимуть на удосконалення систе�

ми стратегічних комунікацій та покращенню іміджу ук�

раїнського оборонного відомства.
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PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FACE OF EPIDEMIC THREATS IN THE WORLD
AND IN UKRAINE: REVIEW OF SCIENTIFIC LITERATURE

Статтю присвячено аналізу наукової літератури з питань публічного управління в умовах
епідемічних загроз у світі та Україні. Охарактеризовано роль впровадження відповідної дер#
жавної політики, формування необхідних термінових дій з реагування на епідемії, запобігання
та попередження можливого їх виникнення. Закцентовано увагу на виробленні відповідних за#
ходів державної антикризової протиепідемічної політики щодо інтенсивного фінансування зак#
ладів охорони здоров'я, забезпечення їх необхідним обладнанням, підтримки малого і серед#
нього бізнесу, превентивних кроків для зменшення масового безробіття, максимального захи#
сту людей від зараження тощо. Звернуто увагу на необхідність активізації наукових розробок у
сфері публічного управління з питань протидії епідемічним загрозам у глобальному аспекті,
що дозволить органам публічного управління рухатись у нових напрямах вироблення публічної
політики.

The article is devoted to the analysis of scientific literature on public administration in the context
of epidemic threats in the world and Ukraine. The role of the implementation of the relevant state
policy, the formation of the necessary urgent actions to respond to epidemics, the prevention and
prevention of their possible occurrence is characterized. Attention is focused on the development of
appropriate measures of the state anti#crisis anti#epidemic policy for intensive financing of health
care institutions, providing them with the necessary equipment, support for small and medium#sized
businesses, preventive steps to reduce mass unemployment, maximum protection of people from
infection, and the like.

The world's health problems, and especially the risks of disease outbreaks, have become
increasingly important on the international political agenda over the past few decades. This change
was heralded by the emergence of HIV / AIDS in the 1980s. At present, the epidemic spread of plague
and cholera, viral contagious fevers, tuberculosis, etc. continues to pose a threat to humanity.
Outbreaks of infectious diseases such as severe acute respiratory syndrome, Middle Eastern
respiratory syndrome, pandemic forms of influenza (bird and swine flu) significant problems for
humanity.

The emergence of global pandemics can lead to critical consequences, causing an imbalance in
key macroeconomic indicators of national development. The lack of adequate stabilization steps
can significantly exacerbate the crisis. The state's urgent response to epidemiological threats is the



Інвестиції: практика та досвід № 2/2021102

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Кризи, спричинені пандеміями, які виникали вна�

слідок розповсюдження різноманітних збудників небез�

печних хвороб, завдавали значної шкоди світові прак�

тично протягом багатовікової історії цивілізації. Досвід

боротьби людства з глобальними пандеміями визначи�

ли основну проблематику та можливі шляхи подолання

наслідків, виокремивши важливу роль у зазначеному

процесі ефективному функціонуванню системи публіч�

ного управління, а саме впровадження відповідної дер�

жавної політики, формування необхідних термінових дій

по реагуванню на епідемічні виклики та загрози, запо�

бігання та попередження можливих загроз. Особливо

масштабного рівня досягла пандемія COVID�19, яка вра�

зила всі країни світу і призвела до суттєвих людських

втрат, негативних наслідків для продуктивності та мас�

штабної економічної кризи.

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

Питання, пов'язані з особливостями публічного

управління в умовах епідемічних викликів, розглядали�

ся у працях І. Бандурки, Е. Браттербера, О. Бутник, О. Гу�

бара, С. Гур'єва, О. Литвинова, О. Немирівської, С. Taн�

га, А. Терент'єва та ін. зарубіжних та вітчизняних нау�

ковців. Але широкої дискусії щодо публічного управлі�

ння в умовах епідемічних викликів у вітчизняній науковій

літературі ще не сформовано, а отже, зазначене питан�

ня має значну актуальність, зважаючи на продовження

пандемії COVID�19 в усьому світі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення огляду наукової літера�

тури з питань публічного управління в умовах епідеміч�

них викликів у світі та Україні.

measures of the state anti#crisis policy: intensive financing of health care facilities, provision of
necessary equipment, support of small and medium businesses, preventive steps to reduce mass
unemployment, maximum protection of people from infection.

The nature of the crisis caused by COVID#19 is unprecedented: in addition to short#term recurrent
shocks to health and the economy, the consequences for human capital, productivity and behavior
can be long#term and unpredictable. In addition to health and casualties, the pandemic caused the
most serious economic crisis since World War II.

Attention is drawn to the need to intensify scientific developments in the field of public
administration on countering epidemic threats in a global aspect, which will allow public administration
authorities to move in new directions.

Ключові слова: публічне управління, епідемічні загрози, пандемія, державна антикризова протиепіде�

мічна політика, COVID�19.

Key words: public administration, epidemic threats, pandemic, state anti�crisis anti�epidemic policy, COVID�19.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Проблеми охорони здоров'я у світі, а особливо ри�

зики від спалахів хвороб, за останні декілька десятиліть

дедалі більше актуалізувались у міжнародному політич�

ному порядку денному. Передвісником такої зміни ста�

ла поява у 1980�х роках ВІЛ/СНІД. На сьогодні продов�

жує нести загрози людству епідемічне поширення чуми

та холери, вірусні контагіозні лихоманки, туберкульоз

тощо. Спалахи інфекційних захворювань, як�от: важкий

гострий респіраторний синдром, Близькосхідний рес�

піраторний синдром (MERS), лихоманка Ебола, пан�

демічні форми грипу (пташиний та свинячий грип) періо�

дично створюють значні проблеми для людства.

У 2020 р. у світі стрімко поширився коронавірус [1,

с. 126; 2, с. 1332]. Природа кризи, спричиненої COVID�

19, безпрецедентна: крім короткострокових повторю�

ваних потрясінь у сфері охорони здоров'я й економіки,

наслідки для людського капіталу, продуктивності та

поведінки можуть бути довгостроковими та непередба�

чуваними. Крім здоров'я та людських втрат, пандемія

викликала найсерйознішу економічну кризу з часів Дру�

гої світової війни [3].

О. Бутник та О. Немирівська вважають, що поява

глобальних пандемій може призвести до критичних

наслідків, викликавши дисбаланс основних макроеко�

номічних показників національного розвитку. Відсут�

ність адекватних ситуації стабілізаційних кроків може

значно загострити кризові явища. Нагальною реакцією

держави на епідеміологічні загрози стають заходи дер�

жавної антикризової політики: інтенсивне фінансуван�

ня закладів охорони здоров'я, забезпечення їх необ�

хідним обладнанням; підтримка малого і середнього

бізнесу, превентивні кроки для зменшення масового

безробіття (кредитні канікули, звільнення від сплати на

певний період часу від кредитів і відсотків по кредитах,

податкові пільги, державні гарантії, підтримка звільне�

них працівників); максимальний захист людей від зара�

ження (карантин, обмеження руху тощо) [4, с. 143].

Сьогодні кризові явища, спричинені пандемією

COVID�19, вимагають безпрецедентних кроків з боку
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органів публічної влади різних рівнів. Державний сектор,

включаючи урядові структури, медичні установи та цент�

ри з контролю та профілактиці захворювань виступають

в якості ключових лідерів і структур [5, с. 208]. Слід заз�

начити, що заходи, які вживаються органами державної

влади у сфері протидії епідемічним загрозам, закладами

охорони здоров'я, іншими зацікавленими суб'єктами,

поки що не спроможні подолати пандемію COVID�19.

На жаль, ми спостерігаємо практично у всьому світі

значні проблеми, пов'язані з поточним станом функціону�

вання систем публічного управління загалом та діяльності

органів публічної влади зокрема, які мають протидіяти

кризовим ситуаціям, що спричинені епідемічними викли�

ками, та різноманітним ризикам різного характеру.

Наприклад, у розробленій зарубіжними науковця�

ми гібридній моделі оцінки ризиків епідемій або пан�

демій та запропонованих методах їх аналізу у сфері

охорони здоров'я [6] визначено найбільш критичні фак�

тори ризику: низький медичний і технічний рівень, не�

обхідність підтримувати соціальну стабільність за будь�

яку ціну, недосконале законодавство, організаційні си�

стеми та механізми управління в надзвичайних ситуаці�

ях, недостатність фінансових ресурсів, невідповідний

нагляд, погана особиста готовність.

У своїй роботі А. Робертс [7, с. 122] наголошує на

необхідності активізації наукових розробок у сфері пуб�

лічного управління з питань протидії епідемічним за�

грозам у глобальному аспекті, аргументуючи це тим, що

переважна більшість  зазначених досліджень значною

мірою зосереджується на мезорівні, концентруючись на

конкретних національних політиках та програмах.

Водночас актуалізується гостра потреба у здійсненні

досліджень загальних напрямків управління на мак�

рорівні. Дослідник припускає недостатню визначеність

у встановленні особливих державних пріоритетів та

рівноваг, досягнутих урядами країн світу у зв'язку із по�

ширенням криз, а також передбачає поширення тен�

денції формування та розвитку нових напрямів у

внутрішній політиці держав, їхніх стратегіях дипломатії,

реформуванні сфер охорони здоров'я та удосконален�

ня адміністративних можливостей на різних рівнях.

На думку українських дослідників С. Гур'єва, Н. Іск�

ри та А. Терент'єва, публічне управління в умовах над�

звичайних ситуацій має певні особливості, які передба�

чають мінімізацію часу на розроблення, прийняття та ре�

алізацію управлінських рішень, зростання невизначе�

ності та ризику, необхідність залучення додаткових ре�

сурсів, наявність різних режимів функціонування сис�

теми управління [8, с. 70—72].

Слід погодитися із зауваженням I. Коросташової, що

впровадження та адміністрування тих чи інших адмі�

ністративно�правових режимів, що суттєво обмежують

права та свободи громадян, має бути обгрунтованим та

виваженим загалом з огляду на загрози, що постають

перед світом та країною та мають спиратися на додер�

жання принципу верховенства права [9, с. 33]. В цьому

випадку необхідно притримуватися відповідного балан�

су між необхідністю обмежень окремих прав і свобод

людини та можливістю користуватися іншими правами

та свободами в період пандемічних викликів. Литви�

нов О.М. та Бандурка І.О. наголошують, що боротьба з

інфекційними хворобами має грунтуватися на систем�

ному підході, що передбачає формування сучасної на�

ціональної стратегії на основі:

— оптимізації процесів попередження, виявлення,

реагування та ліквідації епідемічних наслідків;

— урахування проблематики, пов'язаної із розпов�

сюдженням інфекційних хвороб;

— максимальної мобілізації наукового, практично�

го та ресурсного потенціалу управління перешкоджан�

ням поширення епідемій;

— посилення глобальних мереж за рахунок фор�

мування потенціалу попередження глобального розпов�

сюдження біологічних загроз [1, с. 127].

Низка вітчизняних авторів розглядають своєчасну

та правильну оцінку епідемічної картини як основу для

раціональної корекції усього комплексу запобіжних

заходів для епідемічного прогнозу. Однією зі складо�

вих такого прогнозу є визначення ступеня епідемічної

небезпеки інфекційного захворювання в умовах, що

склалися на сучасному етапі розвитку  [12, с. 44—45].

У 2014 році Всесвітня організація охорони здоров'я

(ВООЗ) оновила  керівні принципи та рекомендації щодо

профілактики інфекцій та боротьби з епідемічними та

пандемічними захворюваннями (Infection prevention and

control of epidemic� and pandemic�prone acute respiratory

infections in health care WHO Guidelines). Зазначений до�

кумент містить рекомендації, найкращі практики та прин�

ципи запобігання та боротьби з гострими респіраторни�

ми інфекціями, які можуть бути представлені як епідемії

або пандемії. Методичні вказівки мають на меті допомог�

ти політикам, адміністраторам та медичним працівникам

у боротьбі з пандемією. Документ містить вказівки щодо

застосування основних запобіжних заходів для зміцнен�

ня спроможності закладу охорони здоров'я застосову�

вати їх на практиці під час спалахів.

Крім того, у цих рекомендаціях розроблено глосарій

термінів з питань профілактики інфекцій та боротьби з

епідемічними та пандемічними захворюваннями та по�

дано їх тлумачення, що дозволяє уніфікувати процеду�

ри надання медичної допомоги, забезпечити єдність

теоретичних основ та практичних підходів публічної

політики у виробленні протиепідемічних заходів у на�

ціональних політиках держав світу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, одним із ключових є питання наявності у держа�

ви під час настання кризи необхідного наукового підгрунтя

для підтримки адміністрування та впровадження інстру�

ментів необхідної політики. Таким чином, у сьогоднішніх

умовах національні системи публічного управління повинні

тестуватись та рухатися у нових напрямах, оскільки уряди

запроваджують стабілізаційний, перехідний та новий по�

літичні режими. Відповідно, система публічного управління

так само вимушена адаптуватися до нової реальності, форм

подальшої реалізації власних функцій, змінених способів

існування, ведення господарської діяльності у нових умо�

вах та можливостей віддалених комунікацій.

Загалом подальший розвиток системи публічного уп�

равління в умовах епідемічних викликів має базуватися на

сучасній національній стратегії попередження глобальних
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загроз, яку потрібно формувати на основі наявного світо�

вого досвіду та глобальних і локальних можливостей і

ризиків та динамічного контролю за реалізацією страте�

гічних та тактичних завдань; внесенні змін до законодав�

чої бази у сферах санітарно�епідемічного контролю та охо�

рони здоров'я, що передбачають розширення суб'єктно�

го складу органів, які мають бути задіяні в процесах запо�

бігання, локалізації та ліквідації епідемій та їх повноважень

з урахуванням світового досвіду та національних особли�

востей, чіткого визначення обмежень прав і свобод люди�

ни та встановленні дискреційних повноважень суб'єктів

владних повноважень; наявності координаційного органу,

спроможного на реалізацію функцій загального управлі�

ння, регулювання та реалізації державної політики, спря�

мованої на боротьбу з епідемічними викликами; заходи

антикризової політики з акцентом на підтримку бізнесу,

подолання безробіття та розширеною соціальною скла�

довою; створення необхідної інфраструктурної мережі

(охорона здоров'я, енергетика, логістика, інформаційно�

комунікативні технології); залучення приватного бізнесу

до проектів у сферах санітарно�епідемічного контролю та

охорони здоров'я на основі моделей публічно�приватно�

го партнерства; інвестицій у сферу науки, освіти, охорони

здоров'я та інших заходів, спрямованих на розвиток

людського капіталу.
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ECONOMIC INCENTIVES AS AN INSTRUMENT OF STATE REGULATORY POLICY

У статті розглядаються різні інструменти державної регуляторної політики, які використову#
ються для розвитку економічного середовища та стимулювання бізнесу. До різних форм еко#
номічного стимулювання відносяться державні позики, державні субсидії, державне замовлен#
ня. Автором здійснено аналіз законодавчо#нормативної бази застосування цього інструменту,
його форм та прикладів з сучасної державноуправлінської практики. До них відносяться бюд#
жетні позики, державні дотації та державне замовлення.

Бюджетна позика є фінансовою підтримкою, яку надає Міністерство фінансів України на дого#
вірній основі для державних підприємств, установ та організацій, а також органів місцевого
самоврядування. Державні дотації є формою бюджетного фінансування, що застосовується
при фінансуванні планово#збиткових підприємств, а також суб'єктів господарювання, установ
та організацій, що опинилися в критичній соціально#економічній або екологічній ситуації чи
надають соціально значущі послги нижче їх собівартості. Державне замовлення є засобом дер#
жавного регулювання економіки шляхом формування на договірній основі складу та обсягів
продукції (робіт, послуг), потрібної для державних потреб.

Як висновок зазначається, що в Україні існує законодавчо#нормативна база для широкого
застосування інструментів економічного стимулювання (в межах формування та реалізації дер#
жавної регуляторної політики). Це дає можливість розвивати економічну сферу держави та
здійснювати підтримку бізнесу (великого, середнього та малого). Проте використання цих
інструментів на сьогодні дещо обмежене внаслідок недостатніх зусиль держави щодо їх про#
пагування або відсутності коштів на їх реалізацію в достатньому обсязі.

Тому необхідно пропагувати використання цих інструментів, одночасно спрощуючи доступ
до них з боку бізнесу. Збереження наявного рівня чинних регуляторних заходів економічного
стимулювання, задіяння нових інструментів з відповідними заходами промоції та спрощення
процедур повинно сприяти розвитку економіки України та поліпшенню регуляторного клімату.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За будь�яких форм державного устрою, організації

взаємодії різних гілок влади, соціально�економічних

відносин, механізми (інструменти, методи та форми)

впливу на економічний устрій та розвиток економічної

системи є необхідною складовою здійснення держав�

ного управління. Вони є складовою системи державно�

го управління економікою і полягають у впливі суб'єкта

управління (державного органу чи органу місцевого

самоврядування) на керований об'єкт (сфери еконо�

мічної діяльності чи промисловості, підприємства, роз�

ташовані на території територіальної громади або

фізичних осіб — підприємців, що здійснюють свою

діяльність на території держави). Цей вплив здійснюєть�

ся за допомогою певних регуляторних дій і організа�

ційно�структурних змін через для обмін інформацією.

The article considers various instruments of state regulatory policy, which are used to develop the
economic environment and stimulate business. Such an instrument of formation and implementation
of state regulatory policy as economic incentives is analyzed. This tool plays an important role in the
state regulation of the economy and contributes to the consideration of economic influences in the
practical activities of the regulatory system of the state (in the preparation of relevant regulations or
the implementation of practical regulations).

Various forms of economic incentives include government loans, government subsidies,
government procurement. The author analyzes the legal and regulatory framework for the application
of this tool, its forms and examples from modern public administration practice. These include budget
loans, government subsidies and government procurement.

Budget loan — state financial support of state enterprises, organizations and local governments,
on a contractual basis. Government subsidies are a form of budget financing used to finance
unprofitable enterprises, as well as business entities, institutions and organizations that are in a
critical socio#economic or environmental situation, or provide socially significant services below their
cost. The state order is a means of state regulation of the economy by forming on a contractual basis
the composition and volume of products (works, services) required for state needs.

In conclusion, it is noted that in Ukraine there is a legal framework for the use of economic incentives
(within the formation and implementation of state regulatory policy). This provides an opportunity to
develop the economic sphere of the state and to support business (large, medium and small).
However, the use of these tools is currently limited due to insufficient efforts of the state to promote
them or lack of funds for their implementation to a sufficient extent.

Therefore, it is necessary to promote the use of these tools, while facilitating access to them by
business. Maintaining the current level of current regulatory measures of economic stimulation, the
introduction of new instruments with appropriate promotion measures and simplification of
procedures for obtaining assistance should contribute to the development of Ukraine's economy
and improve the regulatory climate.

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, інструменти державного ре�

гулювання економіки, державна регуляторна політика, економічне стимулювання, державні позики, дер�

жавні субсидії, державне замовлення.

Key words: public administration, mechanisms of public administration, instruments of state regulation of the

economy, state regulatory policy, economic incentives, government loans, government subsidies, government

procurement.

Існуючи в просторі і часі, система регулювання (си�

стема здійснення регуляторних дій, регуляторна систе�

ма) взаємодіє з навколишнім світом, складовою якого

вона є. Зміна стану зовнішнього середовища впливає

на всі елементи цієї системи. Своєю чергою регулятор�

на система може впливати на стан зовнішнього середо�

вища. Метою регулювання в цьому разі є або підтри�

мання заданих значень деяких параметрів системи при

різних станах зовнішнього середовища, або виконання

системою заданої програми дій. До першого типу нале�

жать соціально�економічні механізми регуляторної по�

літики (ДРП), а до другого типу — організаційно�пра�

вові механізми ДРП. Маючи на меті вивченні обох типів

механізмів формування та реалізації ДРП, у цьому дос�

лідженні ми хочемо зосередитися на економічних ме�

ханізмах.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних наукових дослідженнях вирішенню цих

проблем приділялося доволі багато уваги. Так, меха�

нізми державного управління вивчали В. Бакуменко [1],

Л. Вдовиченко [2], О. Федорчак [3]. Вивченню принципів

державного регулювання економіки в різних сферах

приділяли увагу П. Самуельсон [4], О. Чечель [5], С. Май�

стро [6]. Стимулювання розвитку економіки через фор�

мування державної регуляторної політики у цій сфері

розглядали М. Дурман [7], І. Колупаєва [8], Н. Шибаєва

[9].

Попри велику кількість наукових досліджень у цій

сфері, не отримало достатнього вивчення застосуван�

ня економічного стимулювання як інструменту форму�

вання державної регуляторної політики (ДРП) та його

впливу на розвиток економіки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення такого інструменту

формування та реалізації державної регуляторної по�

літики як економічного стимулювання. Цей інструмент

відіграє важливу роль у державному регулюванні еко�

номіки та сприяє врахуванню економічних впливів в

практичній діяльності регуляторної системи держави

(при підготовці відповідних нормативно�правових актів

регуляторного характеру або здійсненні практичних

регулювань).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Правильне використання соціально�економічних та

організаційно�правових методів для формування ме�

ханізмів регуляторної політики на державному, регіо�

нальному та місцевому рівні має суттєве значення для

вдосконалення управління загалом, підвищує ефек�

тивність діяльності органів публічної влади, опера�

тивність і своєчасність управлінських рішень, гнучкість

управління [10].

Водночас застосування цих засобів дає можливість

розвивати соціально�економічну систему, покращува�

ти зв'язки між владою, бізнесом і громадськістю, сти�

мулює розвиток підприємництва, зменшує соціальну на�

пруженість, і, нарешті, підвищує рівень життя громадян

держави чи мешканців певних територіальних громад,

в яких реалізуються ця регуляторна політика.

Розглянемо ж інструменти та методи економічного

стимулювання, що можуть використовуватися для фор�

мування дієвої та ефективної ДРП. До методів (форм)

економічного стимулювання можна віднести бюджетні

позики, державні дотації та субсидії, державне замов�

лення.

Бюджетна позика є фінансовою підтримкою, яку

надає Міністерство фінансів України на договірній осно�

ві [11]. Бюджетні позики надаються підприємствам, у

яких державна частка майна становить не менше 50 від�

сотків, і здійснюються з бюджетних асигнувань, як пра�

вило, на поворотній основі під затверджені проєкти ви�

користання коштів.

На сьогодні у зв'язку із скороченням в економіці

частки державних підприємств, скорочення доходів дер�

жавного бюджету України та високих корупційних ри�

заках у цій сфері, цей інструмент економічного стиму�

лювання використовується дедалі рідше. Хоча такий

його різновид, як державні гарантії, продовжує вико�

ристовуватися в сферах господарювання, які мають

значний вплив на економіку та національну безпеку Ук�

раїни.

Іншою формою державних позик є видача корот�

кострокових бюджетних позик з державного бюджету

на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюд�

жетів [12]. Ця позичка має мале відношення для стиму�

лювання розвитку економіки, оскільки призначена для

органів місцевого самоврядування. Проте вони в своїй

діяльності можуть використовувати цю позичку, направ�

ляючи вивільнені коти на розвиткові проєкти та для сти�

мулювання розвитку соціально�економічного комплек�

су своїх територіальних громад.

Необхідність у бюджетних дотаціях та субсидіях

виникає тоді, коли ринок з певних причин неспромож�

ний забезпечити суспільні потреби, у цих умовах об'єк�

тивно постає питання про державне регулювання до�

тацій та субсидій. Як свідчить практичний досвід, про�

блема державного регулювання субсидій у перехідних

економіках стоїть дуже гостро, а тому особливо підви�

щується регуляторна функція державних органів щодо

витрачання державних коштів із бюджету, а тим більше

обгрунтування подібних видатків.

Державні дотації є формою бюджетного фінансу�

вання, що застосовується під час фінансування плано�

во�збиткових підприємств, а також суб'єктів господа�

рювання, що опинилися в критичній соціально�еко�

номічній або екологічній ситуації; організацій, установ,

що надають послуги або виробляють життєво важливі

продукти харчування, життєво важливі лікарські препа�

рати та засоби реабілітації інвалідів, витрати на вироб�

ництво яких перевищують ціну реалізації. Крім того,

дотації надаються суб'єктам господарювання, що забез�

печують соціально важливі перевезення, а також на

імпортні закупівлі окремих товарів. Держава може

здійснювати компенсації або доплати сільськогоспо�

дарським товаровиробникам за сільськогосподарську

продукцію, що реалізується ними державі [13]. Існують

такі форми субсидій: товарні субсидії — це компенса�

ційний засіб, (виплата у виді товарних цінностей) або

засіб перерозподілу доходів. У цьому випадку вони

використовуються як компенсаційний засіб як відповідь

на неспроможність ринку вирішити ту чи іншу пробле�

му;

кредитні субсидії — передбачають надання кредитів

для юридичних і фізичних осіб за низькими процента�

ми за певних мотивованих вимог (наприклад, сільсько�

господарський кредит для придбання добрив, техніки

тощо);

цінові субсидії — забезпечують споживачам змен�

шення ціни на товари чи послуги.

Субсидії можуть виділятися окремим підприємствам

або цілим галузям, зокрема найбільш дієвою формою

є субсидіювання пріоритетної галузі народного госпо�

дарства.

Однією із форм субсидій можуть бути погашення

частки кредитних позик або кредитних відсотків для

суб'єктів господарювання, які отримали позики в бан�

ківських кредитних установах. Для стимулювання розвит�
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ку підприємництва такими інструментами було ухвале�

но Закон України "Про внесення змін до Закону Украї�

ни "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо

забезпечення функціонування Фонду розвитку підприє�

мництва" [14].

Ухвалений Закон спрямовано на реалізацію програ�

ми державної підтримки малого бізнесу в Україні, на

розвиток підприємництва, збільшення обсягів вироб�

ництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологі�

чного виробництва, енергоефективності, упроваджен�

ня інновацій, створення нових робочих місць, розширен�

ня малого бізнесу, створення нових підприємств, повер�

нення трудових мігрантів тощо.

Законом внесено зміни до статей 1, 12 і 14 Закону

України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

та додатків №2 і №3 до Закону (з набранням чинності

таких змін з 1 січня 2020 року), а саме передбачається

на 2020 рік виділити 2 млрд грн для компенсації части�

ни відсоткової ставки за кредитами.

Діятимуть три можливі ставки кредитування 5%, 7%

або 9%, що залежатимуть від розміру бізнесу (до

25 млн грн річної виручки або від 25 до 50 млн грн) та

строку його діяльності (до 12 місяців, понад 12 місяців).

Додатково ставка кредитування знижуватиметься на

0,5% річних за кожного найманого працівника, але не

менше ніж до 5% річних.

Фактичне кредитування здійснюватиметься банка�

ми — партнерами програми. За умовами програми мож�

на отримати до 1,5 млн грн кредиту строком до 5 років,

кредитне фінансування має бути спрямоване підприєм�

цями�учасниками виключно на купівлю або модерніза�

цію основних засобів, а також на ремонт або реконст�

рукцію виробничих приміщень.

У 2020 році уряд вже виділив на програму 2 млрд

грн. За рік це дозволить видати понад 50 тисяч доступ�

них кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць

і залучити близько 2 млрд грн внутрішніх інвестицій до

сфери малого бізнесу. Для нас важливо надати підприє�

мцям більше ресурсів, більше свободи і більше можли�

востей.

Іншим напрямом державної регуляторної політики

є конкурентний або неконкурентний розподіл держав�

ного та регіонального замовлення.

Державне замовлення [15] є засобом державного

регулювання економіки шляхом формування на до�

говірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції

(робіт, послуг), потрібної для державних потреб, роз�

міщення державних контрактів на поставку (закупівлю)

цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед

суб'єктів господарювання, незалежно від їх форми влас�

ності. Зокрема такими поставками для державних по�

треб можуть бути сільськогосподарська продукція, про�

довольство, озброєння та військова техніка, а також

інші спеціально визначені (специфічні) товари.

З метою виконання державного замовлення від імені

держави (державного замовника) укладається держав�

ний контракт (договір) із суб'єктом господарювання. У

ньому визначаються економічні та правові зобов'язання

сторін і регулюються їх господарські відносини. Постав�

ки продукції для державних потреб забезпечуються за

рахунок коштів Державного бюджету та інших джерел

фінансування, що залучаються для цього.

Однією із важливих сфер, в якій застосовується цей

інструмент, є механізм державного регулювання енер�

гоефективності, що можна визначити як упорядковане

та послідовне використання органами державної влади

комплексу способів, методів, важелів та інструментів

впливу на основі визначених принципів державного ре�

гулювання для досягнення цілей державної політики у

сфері енергоефективності (зокрема, створення умов

для зменшення витрат усіх видів енергетичних ресурсів

на виробництво одиниці продукції без погіршення її спо�

живчих властивостей та якості) [16].

Нині функціонує механізм державного регулюван�

ня у сфері енергозбереження, механізм державного

регулювання енергоефективності остаточно ще не

сформовано: регуляторна діяльність у цій сфері прово�

диться за допомогою засобів і методів першого меха�

нізму.

Таким чином, широко використовуються методи

правового регулювання: ухвалено та виконуються За�

кони України "Про енергозбереження", "Про електро�

енергетику", "Про альтернативні види палива", "Про

альтернативні джерела енергії", "Про комбіноване ви�

робництво теплової та електричної енергії (когенерацію)

та використання скидного енергопотенціалу" та ін. [17].

Використовуються також заходи регуляторної по�

літики, що стосуються, зокрема, установлення диферен�

ційованих цін на енергоносії, стимулювання енергозбе�

реження тощо.

Відповідно до Закону України "Про Єдиний митний

тариф", від сплати мита звільняються матеріали, устат�

кування та комплектуючі, що використовуються для

виробництва енергозбережного обладнання і матері�

алів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію

та раціональне використання паливно�енергетичних

ресурсів; засобів вимірювання, контролю та управлін�

ня витратами паливно�енергетичних ресурсів [18].

Відповідно до Податкового кодексу України стиму�

лювання підприємницької діяльності у сфері енерго�

ефективності проводиться шляхом [19]:

1. Пільг, що пов'язані з упровадженням енергоефек�

тивних технологій: 80% прибутку підприємств, отрима�

ного від продажу на території України товарів власного

виробництва (устаткування, що працює на відновлюва�

них джерелах енергії; матеріали, сировина, устаткуван�

ня та комплектуючі, які будуть використовуватись у

виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, екс�

плуатація яких забезпечує економію та раціональне ви�

користання паливно�енергетичних ресурсів; засоби ви�

мірювання, контролю та управління витратами палив�

но�енергетичних ресурсів; устаткування для виробниц�

тва альтернативних видів палива); 50% прибутку, отри�

маного від здійснення енергоефективних заходів та реа�

лізації енергоефективних проєктів підприємств, що

здійснюють розроблення, впровадження та використан�

ня енергоефективних заходів та енергоефективних

проєктів.

2. Пільг для стимулювання використання відновлю�

ваних джерел енергії та альтернативних видів палива:

податок за земельні ділянки (у межах та за межами на�

селених пунктів), надані для розміщення об'єктів енер�

гетики, що виробляють електричну енергію з віднов�
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люваних джерел енергії, справляється у розмірі 25%

від установленого податку.

Тимчасово звільняються від оподаткування: прибу�

ток виробників біопалива, отриманий від продажу біо�

палива; прибуток підприємств, отриманий ними від

діяльності з одночасного виробництва електричної і

теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з

використанням біологічних видів палива. Так, строком

на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 р., звільняється

від оподаткування прибуток підприємств галузі елект�

роенергетики від продажу електричної енергії, вироб�

леної з відновлювальних джерел енергії тощо.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

В Україні існує законодавчо�нормативна база для

широкого застосування інструментів економічного сти�

мулювання (в межах формування та реалізації держав�

ної регуляторної політики), що дають можливість роз�

вивати економічну сферу держави та здійснювати

підтримку малого та середнього бізнесу. Проте їх вико�

ристання на сьогодні дещо обмежене внаслідок недо�

статніх зусиль держави щодо пропагування цих ме�

ханізмів або відсутності коштів на їх реалізацію в до�

статньому обсязі.

Тому необхідно пропагувати використання цих

інструментів, одночасно спрощуючи доступ до них з

боку великого, середнього та малого бізнесу. Наприк�

лад, держава виділяє кошти на компенсацію позик, про�

те рекламна компанія щодо цього інструменту явно не�

достатня, а отримання коштів супроводжується надан�

ням великої кількості додаткових документів (довідок,

виписок, фінансових документів пов'язаних осіб тощо),

що напряму не стосуються ні діяльності певного бізне�

су, ні його засновників. Цим самим держава погіршує

свій імідж та відлякує потенційних отримувачів позик

для розвитку бізнесу.

Таким чином, збереження наявного рівня чинних

регуляторних заходів економічного стимулювання та

задіяння нових інструментів з відповідними заходами

промоції та спрощення процедур повинно сприяти роз�

витку економіки України та поліпшенню регуляторного

клімату.

Подальші пошуки плануємо зосередити на вивченні

соціально�економічних механізмів державної регуля�

торної політики, направлених на стимулювання розвит�

ку економіки непрямими методами (на відміну від еко�

номічного стимулювання, яке є прямим методом регу�

лювання).
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FORMATION OF A CONCEPTUAL ARCHITECTURAL MODEL OF EMERGENCY MEDICAL
SERVICES OF UKRAINE

Розглянуто основні аспекти формування архітектурної моделі екстреної медичної допомоги
(ЕМД) України. На підставі всебічного та детального огляду нормативно#правових актів, науко#
вих досліджень та практики у сфері ЕМД обгрунтовано запропонований підхід до формування
основних елементів її архітектури. Розкривається значимість цифрових технологій та побудо#
ваної на основі їх застосування системи інформаційної взаємодії між службами ЕМД, медич#
ними закладами та підрозділами служб інших відомств, діяльність яких забезпечує громадсь#
ку безпеку. Дано опис складових компонент архітектурної моделі ЕМД, показано їх місце в за#
гальній системі інформаційної взаємодії, розроблено загальну схему інтеграції інформацій#
них ресурсів та систем у цифрову архітектуру ЕМД. Сформовано та у загальному вигляді опи#
сано чотири групи механізмів, використання яких сприятиме трансформації ЕМД на основі за#
пропонованої архітектурної моделі ЕМД, а саме: організаційно#правові, техніко#технологічні,
економічні та мотиваційні механізми. Висновки містять окремі рекомендації, які можуть бути
використані органами публічної влади та дотичних до цифровізації ЕМД організацій в процесі
розробки стратегій та програм розвитку підвідомчих їм служб.

The main aspects of the architectural model formation of emergency medical services (EMS) of
Ukraine are considered. Based on a comprehensive and detailed review of law acts, research and
practice in the field of EMS, the proposed approach to the formation of the basic elements of its
architecture substantiated. The significance of digital technologies and the system of information
interaction between EMS service, medical institutions and subdivisions of services of other
departments, the activity of which ensures public safety, is built on the basis of their application.

Thus, the EMS architecture, formed on the basis of digital technologies, should include information
systems of other departments, whose services ensure the safety of life of citizens. The need for
such digital integration is due to the need for prompt (automated mode without the direct participation
of the dispatcher, thereby reducing the possible negative effects of the human factor) determining
the composition and equipment of rescue teams of these agencies to participate in emergency
medical care.

Improving data collection and exchange between EMS management units, teams and hospitals
aims to improve decision#making, reduce medical errors, improve resource use and increase
efficiency, and achieve positive outcomes for patient health.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система надання екстреної медичної допомоги

(ЕМД) привертає в останні десятиліття увагу не лише

практиків, політиків, управлінців, а й науковців різних

країн світу. Проте галузь ЕМД, попри наявні зусилля і

підтримку міжнародних організацій, зокрема таких як

ООН, ОЕСР, у ряді країн залишається і надалі недостат�

ньо реформованою та не відповідає сучасним міжнарод�

ним нормам, вимогам і стандартам, визначених Євро�

союзом [4; 28].

Протягом останніх років служби екстреної медич�

но допомоги України зазнали певних змін. Прийнята ціла

низка нормативно�правових актів, направлених на роз�

виток системи ЕМД та приведення її у відповідність до

міжнародних стандартів, запроваджено пілотні проек�

ти у ряді областей України, створено нові оперативно�

диспетчерські служби, оновлено протоколи надання

ЕМД, зміцнюється матеріально�технічна база, запровад�

жуються зміни в систему атестації працівників служб

ЕМД, впроваджується система обміну інформацією Цен�

траль 103 [8].

Ще у 2012 році було прийнято Закон України "Про

систему екстреної допомоги за єдиним телефонним но�

мером 112" [7], яким передбачалась інтеграція інфор�

маційних систем різних відомств та покращення інфор�

маційної взаємодії між ними. Проте, як показав час,

створення подібної системи та визначення в ній місця і

ролі системи надання екстреної медичної допомоги на�

селенню країни як однієї із основних частин системи,

що забезпечує збереження життя та здоров'я людей,

потребують додаткових досліджень та знань стосовно

складових архітектури ЕМД.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Поява нових цифрових технологій значно активізу�

вала проведення наукових досліджень стосовно транс�

формації системи ЕМД та інформаційної взаємодії її

служб з іншими складовими системи охорони здоров'я

та безпеки. Поруч з новими можливостями, що дають

цифрові технології, зросла увага дослідників до питань,

що пов'язані з розвитком інфраструктури та архітекту�

ри організацій та установ державного сектору, у тому

числі ЕМД [24; 25; 33; 37].

The description of constituent components of architectural model of EMS is given, their place in
the general system of information interaction is shown, the general scheme of integration of
information resources and systems in digital architecture of EMS is developed. Four groups of
mechanisms are formed and generally described, the use of which will promote the transformation
of EMS on the basis of the proposed architectural model of EMS, namely: organizational and legal,
technical and technological, economic and motivational mechanisms. The conclusions contain some
recommendations that can be used by public authorities and organizations involved in the digitization
of EMS in the process of developing strategies and programs for the development of their subordinate
services.

Ключові слова: архітектурна модель, взаємодія, ЕМД, інтеграція, інформаційні системи, охорона здо�

ров'я, цифрові технології, цифрова трансформація.
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Зазначені питання знайшли своє відображення у ре�

комендаціях Європейського Союзу [4; 30], звітах міжна�

родних організацій [27; 28], документах окремих уря�

дових установ [26; 34], у міжнародних [36] і національ�

них проектах [35] та публікаціях [24; 30; 33]. Слід заз�

начити, що у вітчизняних дослідженнях та літературі

питанням архітектури та інфраструктури ЕМД при�

діляється дещо менше уваги.

Слід зазначити, що в умовах децентралізації управ�

ління та формування Об'єднаних Територіальних Гро�

мад (ОТГ) питання організації та надання EMД, форму�

вання її архітектури в контексті майбутнього зосеред�

ження управлінням охороною здоров'я на базі грома�

ди набувають особливої актуальності як для науковців,

практиків, так і для департаментів охорони здоров'я

органів публічної влади.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є сформувати бачення архітектури

ЕМД в умовах цифрової трансформації системи охоро�

ни здоров'я та створення Єдиної системи екстреної до�

помоги в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи майбутнє вітчизняної ЕМД та її архі�

тектури, слід звернутись до основних прийнятих у цьо�

му напрямі рішень та нормативно�правових актів Украї�

ни, пов'язаних із реформуванням системи ЕМД, якими

окреслюються зміни в системі охорони здоров'я, час�

тиною якої є ЕМД.

Передусім це стосується створення нової системи об�

міну даними "Централь 103"; розробки Єдиної системи

екстреної допомоги за номером 112 (ЄСЕД�112); пере�

ходу ЕМД на нову модель фінансування та проведення

закупівель [5]; оновлення диспетчерських служб у регіо�

нах [11; 16; 19]; створення відділень ЕМД [23], запровад�

ження нових протоколів виклику та надання ЕМД на до�

госпітальному етапі [15]; збору актуальної і достовірної

статистики, яку можна аналізувати для поліпшення якості

надання ЕМД [12]; підготовки інструкторів з першої та

догоспітальної допомоги (нововведені професії) [13];

впровадження транзиторної програми безперервного

професійного розвитку та сертифікації фахівців ЕМД
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[10;18]; оновлення кваліфікаційних та психо�фізіологіч�

них вимог до працівників системи ЕМД; підготовки в ме�

дичних закладах МОН України фахівців за новими спе�

ціальностями ЕМД; незалежної оцінки якості ЕМД.

У контексті цих змін відбулось розмежування ме�

дичної допомоги за наступними видами: а) первинна —

сімейна медицина; б) спеціалізована (поліклініки і

лікарні); в) екстрена — коли життя пацієнта під загро�

зою; г) реабілітація; д) паліативна допомога [15].

У контексті означених змін EMД набуватиме ознаки

системи, інтегрованої з іншими постачальниками медич�

них послуг, органами управління охороною здоров'я та

громадської безпеки. Схематично така інтеграція EMД,

яка працює на перехресті між збереженням життя гро�

мадян, охороною здоров'я та громадською безпекою

зображено на рисунку 1.

Поєднання ресурсів ЕМД з кожним з означених еле�

ментів є цілком логічним і обгрунтованим оскільки по�

стачальники послуг EMД працюють у громаді і від їхньої

діяльності залежить не лише життя, а й подальший стан

здоров'я мешканців громади, яке, і про це не

слід забувати, є однією з економічних кате�

горій [3].

Оскільки служби EMД реагують на різно�

го роду виклики стосовно стану здоров'я або

загроз життю, вони, за необхідності, часто

працюють разом з підрозділами служб пра�

воохоронних, пожежних та інших відомств.

Наведена вище схема є досить загаль�

ною, щоб дати цілісне уявлення стосовно усіх

компонент, з якими пов'язана і від яких за�

лежить діяльність ЕМД. Проте вона чітко вка�

зує на інтегруюче місце ЕМД у системі збе�

реження життя людини і може бути викорис�

тана для більш точної деталізації складових

елементів інтеграції ЕМД у вигляді архітек�

турної моделі.

Накопичений зарубіжний та вітчизняний

досвід, а також аналіз ряду публікацій доз�

воляє виокремити, на нашу думку, 8 основ�

них компонент (модулів) архітектурної мо�

делі ЕМД, а саме: а) законодавство та регу�

лювання сфери ЕМД; б) система фінансуван�

ня; в) людські ресурси; г) дослідження в га�

лузі EMД; д) система комунікацій та зв'язку; е) медична

(долікарняна) допомога; є) інформаційні системи; ж)

моніторинг та оцінка діяльності ЕМД.

Дані архітектурні компоненти мають на новій циф�

ровій основі поєднати діяльність ЕМД не лише з діяль�

ністю медичних закладів, організацій та установ систе�

ми ОЗ, а й посилити взаємодію з підрозділами інших

служб громадської безпеки.

У контексті сказаного слід відмітити, що окремі

атрибути або елементи ЕМД виконуються також і інши�

ми закладами охорони здоров'я, службами пожежної

безпеки, надзвичайних ситуацій, що вказує на нерозрив�

ний зв'язок процесу збереження життя з діяльністю

дотичних до цієї справи усіх служб. В умовах цифрові�

зації системи охорони здоров'я, в якій усі її складові

об'єднані не тільки медичними процесами, а й з проце�

сами, що відбуваються у кожному з означених компо�

нентів архітектурної моделі ЕМД (рис. 2).

Означене вказує на те, що ЕМД, завдяки цифровим

технологіям та інфраструктурі значно посилює свої по�

Рис. 1. Інтеграція ЕМД в загальну систему безпеки,
охорони здоров'я та медичної допомоги (СБОЗМД)

Рис. 2. Концептуальна архітектурна модель екстреної медичної допомоги
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зиції у системі охорони здоров'я та безпеки життя лю�

дей, включившись у процеси моніторингу здоров'я гро�

мадян та збір відповідних даних з подальшою їх пере�

дачею департаментам управління охорони здоров'я

органів публічної влади та медичним закладам.

Подальший розгляді компонент архітектурної мо�

делі ЕМД дозволить більш детально представити роль

кожного з них.

Законодавство і регулювання. Питання, що стосу�

ються законодавства, та відповідних нормативно�пра�

вових актів, є центральними для надання ЕМД, бо без�

посередньо впливають на фінансування ЕМД, проекту�

вання інфраструктури, дослідження та акредитацію пер�

соналу ЕМД, а також різні аспекти практичної діяльності

(стандарти, протоколи тощо).

Попри низку прийнятих за останні роки нормативно�

правових актів, які спрямовують розвиток загальнодер�

жавної системи екстреної допомоги, охорони здоров'я

та ЕМД має місце відсутність належного унормування ко�

ординації відомчих програм, ресурсів та діяльності у на�

прямі створення цифрової інфраструктури, як інформа�

ційно�комунікаційної основи, пов'язаної із функціонуван�

ням електронної системи охорони здоров'я (eHealth).

Значення нормативного забезпечення такої коор�

динації значно зростає в умовах різного роду екологіч�

них та техногенних катастроф, епідемій. Урядами ряду

країн, зокрема США, створені окремі національні аген�

тства ЕМД, які несуть відповідальність за координацію

усіх ініціатив щодо розвитку національної ЕМД, нагляд

за розробкою національних керівних принципів та ви�

конують функції національної інформаційної служби,

надають технічну допомогу місцевим ЕМД, проводять

сертифікацію та акредитацію постачальників послуг

ЕМД та деяких її компонент [29; 36; 37].

Нормативно правове врегулювання переходу від

паперових форм до електронних документів і даних;

розвиток eHealth та інформаційно�аналітичної системи

"Централь 103"; створення онлайн�платформи супрово�

ду міжнародних програм із охорони здоров'я, медич�

ної та фармацевтичної освіти і науки в Україні; розви�

ток телемедицини сприятимуть інтеграції компонент

архітектурної моделі ЕМД.

Система фінансування. Наявність належного фінан�

сування є складовою успіху любого проекту та програ�

ми, розвитку любої галузі економіки. Значна частина

видатків на ЕМД закладається в національні бюджети,

проте певна її частина формується із місцевих бюджетів

територіальних громад. Зокрема, це стосується ремон�

ту приміщень лікарень, служб ЕМД, доріг та інших

інфраструктурних елементів, які є частиною загальної

інфраструктури громади, області.

З іншої сторони, створювані служби ЕМД приват�

них медичних закладів та місцевого підпорядкування,

тобто ті, які створені і фінансуються територіальними

громадами та приватними постачальниками медичних

послуг зменшують певною мірою фінансове наванта�

ження на державний бюджет, створюючи тим самим,

окрім цього, ще й конкуренцію у надані послуг ЕМД та

підвищення їх якості. З економічної точки зору це плюс,

проте залишається проблема щодо узгодженості дій та

інтеграції ресурсів цих нових для сучасної ЕМД складо�

вих і створення загальної архітектури ЕМД.

Чинна система фінансового заохочення як у зару�

біжних країнах, так і в Україні не завжди узгоджуються із

зусиллями та потребами щодо оптимізації догляду за ме�

жами медичного закладу і підвищення ефективності сис�

теми охорони здоров'я загалом та ЕМД зокрема. Зокре�

ма спостерігається зменшення відсотку витрат на транс�

портування пацієнта, якому надається допомога на дому

чи за місцем виклику або який доставлений до лікарні для

подальшого надання медичної допомоги (лікування).

В умовах постійних економічних змін надзвичайно

важливо мати міцну фінансову основу. З цією метою в

Україні запроваджено нову модель фінансування ЕМД,

в основу якої, відповідно до Програми Медичних Га�

рантій (МПГ) покладено договори, які укладатимуться

щорічно між Національною Службою Здоров'я Украї�

ни (НСЗУ) та медичними закладами, у тому числі і з об�

ласними центрами ЕМД та МК [5]. На надання екстреної

медичної допомоги встановлено єдиний тариф для усіх

регіонів країни.

За підрахунками МОЗ, для забезпечення повноцін�

ної роботи ЕМД у 2021 році необхідно 15.9 млрд грн, які

мають піти на заробітну плату працівникам ЕМД, закупів�

лю спеціалізованого санітарного транспорту для розвит�

ку служби ЕМД, обладнання для навчально�тренуваль�

них відділів для центрів ЕМД та МК у областях [9].

Людські ресурси. Людський ресурс ЕМД, до складу

якого входять різні спеціалісти, що володіють необхід�

ними навичками та знаннями, є найбільш цінним акти�

вом системи ЕМД. Слід враховувати, що попри високі

вимоги до професійних характеристик, персонал ЕМД

має володіти психологічною стійкістю та мужністю, бо

доволі часто медичну допомогу приходиться надавати

в екстремальних умовах що загрожують їх життю.

Останнім часом зросла роль волонтерів, правоохо�

ронців, пожежників, адміністративного персоналу, пере�

січних громадян та інших категорій працівників у процес

надання допомоги на місці події до прибуття бригади ЕМД.

Значне місце в розвитку людського ресурсу ЕМД

займає професійне навчання персоналу. В основу про�

фесійного навчання персоналу ЕМД в останні роки по�

кладено ряд нормативно�правових актів, зокрема Ка�

бінету Міністрів України та Міністерства охорони здо�

ров'я України, якими передбачається впровадження си�

стеми безперервного професійного розвитку (СПБР)

фахівців у сфері охорони здоров'я [10,18].

Впровадження цієї системи, яка відрізняється від

існуючої до даного часу системи підвищення кваліфі�

кації, було зумовлено такими чинниками.

 По�перше, необхідністю ввести зміни в корпоратив�

ну культуру, що була пов'язана з існуючим до цього про�

цесом атестації, який відбувався не зовсім прозоро і

чесно. Зокрема було відмінено звіт про діяльність ме�

дичного працівника за останні 3 роки; співбесіду з ате�

стаційною комісією.

По�друге, потребою демонополізації ринку освітніх

послуг у системі підвищення кваліфікації медичних пра�

цівників. Для чого МОЗ вирішило відмінити облігатні

(передатестаційні) цикли на факультетах та закладах

післядипломної освіти.

По�третє, необхідністю відмовитися від патерна�

лістської моделі у стосунках з МОЗ. Професійна спільнота

має стати одним із ключових драйверів змін у галузі охоро�
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ни здоров'я та її органах управління та формувати потреби

з вдосконалення індивідуальної лікарської практики.

По�четверте, необхідністю підвищення рівня циф�

рових навичок та компетенцій працівників ЕМД, які не�

обхідні в сучасній медицині.

Дослідження в галузі ЕМД. Слід зазначити, що як у

зарубіжній, так і у вітчизняній літературі кількість до�

сліджень з питань ЕМД значно менша у порівнянні з інши�

ми напрямами медичних досліджень. На шляху покра�

щення цього стану стоять декілька перешкод, основни�

ми з яких, на нашу думку, є: а) відсутність державних про�

грам проведення досліджень у галузі ЕМД; б) недостатнє

фінансування; в) відсутність інтегрованих інформаційних

систем, які забезпечують обмін медичними даними та ре�

зультатами надання медичної допомоги пацієнтам; г) не�

достатнє залучення до проведення досліджень практиків.

За рекомендаціями ОЕСР дослідження ЕМД мають

базуватись на моделях системного аналізу, в яких ви�

користовується мультидисциплінарний підхід для пошу�

ку відповідей на складні питання та зосереджені на за�

безпеченні точності висновків у контексті багатогран�

них систем ЕМД. В основу таких досліджень, як і самої

діяльності ЕМД мають бути покладені

відповідні показники та індикатори

оцінювання. Крім того, важливо спри�

яти розширенню дослідницького про�

стору, інтегруючи дослідження вітчиз�

няних науковців з зарубіжними, вико�

ристовуючи для цього створювані в

країнах ЄС науково�дослідну мережу

(European Research Area — ERA),

впроваджувати в освітні програми ме�

дичних університетів розвиток нави�

чок проведення наукових досліджень,

як частину професійної діяльності ме�

дика та організатора (управлінця) сфе�

ри медичних послуг.

Комунікації та зв'язок. Такий еле�

мент є одним із ключових в архітектурі

ЕМД, оскільки, з однієї сторони, за�

безпечує доступ громадян до послуг

ЕМД (здійснення викликів), а з іншої

— інформаційний обмін та взаємодію

усіх учасників процесів, пов'язаних із

громадською безпекою та охороною

здоров'я. В європейській практиці для

викликів використовується єдиний но�

мер 112, в американській — 911.

У вітчизняній практиці подібна

служба (за номером 112) знаходиться

на стадії розробки і зараз вітчизняні

служби поліції — 102, швидкої — 103,

газової — 104, пожежної — 101 не

взаємодіють між собою, для кожної з

них існує свій номер. І що також важ�

ливо, що номери цих служб не синх�

ронізовані між собою, Це означає, що

находячись в одну місті, неможливо

викликати будь�яку із цих служб для

надання допомоги у іншому місті.

Створення єдиного центру екстрено�

го реагування за номером 112 вирішує це

питання і має охоплювати всю територію країни та дозво�

ляє оптимізувати зусилля і зекономити дорогоцінний час.

Головною метою створення "Системи�112" є вико�

ристання номеру у всіх екстрених ситуаціях, надання

громадянам допомоги за європейськими стандартами

з можливістю спілкування іноземними мовами, опера�

тивне залучення необхідних екстрених служб.

Структурно "Система 112" складається з центрів ек�

стреної допомоги населенню, оперативно�диспетчерських

служб та підрозділів екстреної допомоги (ЕД). Комуніка�

ційно вона виглядає так: людина має можливість зателе�

фонувати за єдиним номером 112 з міського або мобіль�

ного телефону безплатно 24 години на добу. А оператор,

який приймає виклик, переадресовує його до служби, яка

повинна оперативно зреагувати у конкретній ситуації [7].

Відповідно до Статті 6 зазначеного Закону "Орга�

нізаційні засади функціонування системи 112" загаль�

на схема взаємодії центру 112 з Оперативно�диспет�

черськими служби (ОДС) різних відомств, до завдань

яких входить надання екстреної допомоги у випадках,

що відповідають профілю їхньої діяльності має вигля�

дати як це зображено на рисунку 3.

Рис. 3. Структурно6логічна схема взаємодії
Центру 112 з ОДС різних відомств
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На цій схемі відображено взаємодію лише з ОДС

трьох відомств (поліції, ЕМД та пожежної служби), Оче�

видним є те, що в умовах якості каналів зв'язку подібний

ручний дозвін оператором може затягнутись у часі,

потрібні будуть додаткові пояснення одного оператора

іншому, включений буде людський чинник, година ви�

клику, складність події та інші моменти, що можуть сут�

тєво затримати надходження повідомлення до кінцево�

го адресату. Тому, вочевидь, є нагальним питання фор�

мування цифрової інфраструктури, яка забезпечить ав�

томатичне сповіщення адресату.

Для цього нами запропонована і здійснюється роз�

робка класифікатора ситуацій (подій), згідно з яким

система буде здійснювати автоматичну переадресацію

виклику до служб(и), які (а) мають бути задіяні для на�

дання допомоги за даною класифікаційною ознакою.

Доволі часто та чи інша ситуація (подія) потребува�

тиме одночасної участі команди пожежників, поліції, ЕМД

або водолазів чи мінерів. Тому у зазначеному класифі�

каторі кожна ситуація (подія) має свої характеристики та

учасників, які повинні бути задіяні у разі її виникнення.

За таких умов усі учасники отримують одночасно по�

відомлення про ситуацію (подію) з характерними для неї

ознаками. Крім економії часу на почергові "дозвони" до

цих служб, буде значно скорочено час на комплектуван�

ня команд, що задіяні до надання допомоги, необхідним

обладнанням, пристроями та фахівцями.

Медична допомога (долікарняна). Медична допомо�

га, яку надає ЕМД, технологічно дещо змінилася за ос�

танні роки. Служби ЕМД в окремих реіонах та містах пев�

ною мірою різняться з точки зору якості допомоги, яку

вони надають, та обладнання, яке вони використовують.

Така різноманітність має місце внаслідок наявності різних

фінансових можливостей та ресурсів громад.

Здебільшого медична допомога ЕМД призначена

для доставки пацієнтів до лікарні. Транспортування

пацієнтів до закладів невідкладної медичної допомоги

або між установами може здійснюватися постачальни�

ками послуг ЕМД (приватними медичними закладами)

або службами швидкої допомоги, що працюють поза

системою ЕМД. Проте усі вони керуються єдиними про�

токолами надання ЕМД, однак, мають різні можливості

щодо обладнання транспорту медичною апаратурою.

Спеціальні транспортні засоби наземного транспорту,

які часто укомплектовані та утримуються в лікарнях,

іноді використовуються для міжміського транспортуван�

ня пацієнтів з особливими потребами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї�

ни "Про затвердження Типового положення про брига�

ду екстреної (швидкої) медичної допомоги" від

21.11.2012 № 1114. якісний склад бригад ЕМД змінить�

ся. На перехідний період (до 2025 року) допомогу на

догоспітальному етапі надаватимуть лікарські, фельд�

шерські бригади та бригади парамедиків. Різнитимуть�

ся ці бригади за своїм якісним складом: лікарська бри�

гада — лікар (керівник бригади), фельдшер, сестра

медична, водій; фельдшерська бригада — фельдшер

(керівник бригади), сестра медична, водій; бригада па�

рамедиків — парамедик (керівник бригади) та екстре�

ний медичний технік.

Служби ЕМД та органи управління охорони здоро�

в'я, які відповідають за структури, процеси та результа�

ти ЕМД, повинні проводити моніторинг та піддавати

постійній оцінці діяльність ЕМД, визначати її вплив на

стан здоров'я пацієнта.

Інформаційні системи. Нині в жодній країні не існує

центральної бази даних, наприклад, на національному

рівні, яка б відповідала сучасній практиці ЕМД. Дані, що

характеризують діяльність ЕМД та стан здоров'я гро�

мадян зберігаються в розрізнених інформаційних сис�

темах різних закладів, до яких слід віднести, наприк�

лад, служби ЕМД, відділення невідкладної допомоги,

лікарні, інші установи громадської безпеки, служби ста�

тистики. У більшості випадків інформаційної інтеграції

між ними не існує, що безумовно ускладнює діяльність

органів влади різних рівнів у питаннях вироблення по�

літики та прийняття необхідних рішень.

Метою збору та зберігання даних щодо стану здо�

ров'я громадян та допомоги, яка їм надавалась як служ�

бами ЕМД, так і лікарнями, є не лише оцінка їх якості, а й

забезпечення більш точного лікування, що відповідає

загальному стану здоров'я пацієнта, історії протікання

його захворювання та застосовуваних при цьому методів

надання медичної допомоги і препаратів, що у цілому має

призвести до зменшення захворюваності та смертності.

Відсутність інтегрованих інформаційних систем, що

виробляють достовірні, надійні та точні дані, є суттєвим

бар'єром для координації оцінки системи ОЗ та ЕМД.

Крім того, в самій системі ЕМД не зберігаються дані про

попередньо надану медичну допомогу тому чи іншому

пацієнтові.

Наявність інтегрованої системи збору та обміну інфор�

мації між службами ЕМД та медичними закладами (лікар�

нями) дозволить бригадам ЕМД отримувати доступ до да�

них, пов'язаних з пацієнтом, необхідних для оптимізації

як медичної допомоги, так і організації її надання. Вона

забезпечує також передачу корисної інформації в депар�

таменти охорони здоров'я, які отримані з єдиного набору

клінічних даних та використовують єдині стандарти та про�

токоли визначення, що дає змогу здійснювати оцінку діяль�

ності ЕМД на будь�якому рівні та у любому розрізі. Сфор�

мовані у цифровій формі дані мають достатню дос�

товірність, надійність та точність і пов'язані з безліччю

інформації баз даних інформаційних систем, що дотичні

до забезпечення громадської безпеки, охорони здоров'я

та збереження життя громадян.

Враховуючи те, що екстрена медична допомога —

це організована і спільно виконувана робота організацій

та установ, що підпорядковані різним відомствам та

знаходяться на різних рівнях і виконують різного роду

функції, вирішення питання архітектурної інтеграції

інформаційних систем цих відомств, про необхідність

якої мова йшла вище, дозволить підвищити ефек�

тивність функціонування ЕМД.

Необхідність такої цифрової інтеграції зумовлена по�

требою оперативного (в автоматизованому режимі без

посередньої участі диспетчера, зменшуючи тим самим

можливі негативні впливи людського чинника) визначення

складу і обладнання рятувальних бригад цих відомств, які

долучатимуться до заходів з надання екстреної допомоги

в рамках впроваджуваної в України ЄСЕД 112.

Узагальнюючи слід зазначити, що поліпшення збо�

ру даних і обміну ними між ланками управління ЕМД,

бригадами та лікарнями націлено на покращення про�
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цесу прийняття рішень, зменшення кількості медичних

помилок, покращення використання ресурсів і підви�

щення оперативності та досягнення позитивних резуль�

татів для здоров'я пацієнтів.

Моніторинг і оцінка. Системи ЕМД оцінюються за

допомогою структурних (вхідних), технологічних та ре�

зультативних вимірювань. Структурна оцінка є найменш

складною і легко відтворюється, однак її зв'язок із ре�

зультатом є невизначеним. Оцінка процесу оцінює ас�

пекти надання медичної допомоги, включаючи її перед�

бачувану доцільність, схеми надання послуг, рівень ус�

піху / відмови технічного втручання та інші. Моделі для

визначення ефективності та економічної ефективності

системи ЕМД відсутні.

Оцінка систем ЕМД та дослідження ЕМД поклада�

ються на інформаційні системи як джерела даних. Од�

нак дослідження, хоч і дуже важливі, є необов'язковим

заходом для кожної системи. Крім того, дослідження

прагне розширити базу знань, відповідаючи на нові за�

питання. З іншого боку, безперервна оцінка є важли�

вою для кожної системи ЕМД, і вона повинна бути по�

ширеною частиною середовища. Він прагне визначити

зміни результатів, які відбуваються із застосуванням

нових знань та системних змін.

Такі показники, як час відгуку на виклик та прибут�

тя бригади ЕМД на місце виклику (події) — це техно�

логічні показники, які часто використовуються для оці�

нки систем ЕМД. Хоча ці фактори можуть впливати на

кінцеві результати лікування пацієнта, їх взаємозв'язок

також неоднозначний. Крім того, надійність джерел

даних, необхідних для цих аналізів, часто ставиться під

сумнів. Відносна відсутність стабільно достовірних і

точних даних та їх важливість для аналізу систем ЕМД

стали оцінюватися лише нещодавно.

Більш важливе значення мають показники медичної

складової діяльності системи ЕМД та ОЗ, між якими є

досить тісний зв'язок і які, практично, залишаються поза

межами збору даних та дослідженнями. Саме ці показ�

ники мають стати частиною комплексної оцінки діяль�

ності ЕМД. Вони мають відображати зв'язок тяжкості

стану здоров'я пацієнта до отримання ЕМД, прийняті

заходи (правильно поставлений діагноз, протокольні дії,

призначені медикаменти, надану подальшу лікарняну

допомогу (при необхідності) та ін.) та кінцевий резуль�

тат, який відображатиметься у стані здоров'я після от�

римання допомоги.

На сьогодні кількість інформації, яка доступна в га�

лузі охорони здоров'я, величезна, і розширення та виз�

начення способу її використання для інформування про

прийняття оперативних рішень є складним та критично

важливим процесом. Інформація може бути неповною

та суперечливою так як збирається і зберігається ба�

гатьма різними структурами, що заважає виявити або

охарактеризувати подію та прогнозувати її появу у май�

бутньому.

За таких умов надзвичайно важливим постає питан�

ня щодо формування системи показників та індикаторів,

які можуть бути покладені в основу розробки про�

фільними міністерствами, органами влади різних рівнів

та іншими суб'єктами планів та рекомендацій щодо стан�

дартів екстреної медичної допомоги. Показники та інди�

катори представляють інформацію та дії, вжиті на пев�

них етапах надання ЕМД, які забезпечують встановлен�

ня (виявлення), реагування та моніторинг діяльності

служб ЕМД.

Такі показники даватимуть оцінку не лише реагуван�

ню на виклик та часу прибуття бригади ЕМД до пацієн�

та, а й відображатимуть у кожному конкретному випад�

ку заходи з наданої допомоги, зіставляючи їх з загаль�

ним станом здоров'я, наявністю хронічних захворювань,

алергічних реакцій та станом після отримання допомо�

ги тощо. Відсутність подібних даних та оцінки не дає

можливості встановити, наприклад, чи можна було уник�

нути смерті пацієнта та причин її настання: чи вона на�

ступила у результаті критичного стану, чи стала резуль�

татом неякісної допомоги.

Таким чином, наявні цифрові технології та їх інтег�

рація в архітектурі ЕМД дозволяють не тільки встано�

вити такі причини але й суттєво допомогти медикам на�

дати найбільш необхідну у кожному конкретному випад�

ку медичну допомогу та уникнути тяжких (летальних)

наслідків. Тому так важливо не лише формувати EHR, а

й мати бригадам ЕМД до них онлайн доступ.

Заключний компонент представленої на рисунку

2 архітектурної моделі ЕМД складають механізми інтег�

рації ЕМД, які можна сформувати у чотири групи: орга�

нізаційно�правові, техніко�технологічні, економічні та

мотиваційні.

Перша група включає механізми нормативно�право�

вого забезпечення, організації та методичного супро�

воду, управління та прийняття рішень. До другої слід

віднести механізми, які забезпечують інтеграцію різно�

го медичного обладнання, пристроїв, технологій та про�

грамного забезпечення з людськими ресурсами. Третя

група — економічні механізми включає набір інстру�

ментів фінансово�економічного забезпечення та регу�

лювання діяльності ЕМД. І остання четверта група — це

механізми мотивації, в основі яких покладено іміджеву

складову, стимулювання працівників сфери ЕМД у на�

прямі підвищення кваліфікації, професійного зростан�

ня, отримання морального та матеріального заохочен�

ня, якісного виконання своїх обов'язків, визнання су�

спільством.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як показав аналіз літературних джерел та вивчення

практик, одним із найважливіших факторів, що сприя�

ють трансформації ЕМД є горизонтальна інтеграція циф�

рових даних та інформаційних систем служб різних

відомств, яка сприятиме виробленню політики, впровад�

женню нових послуг та моніторингу ефективності ЕМД,

розробці стратегії удосконалення управління, обміну та

використання цифрових даних у державному секторі.

Подібна інтеграція ЕМД в єдину систему екстреної

допомоги сприятиме удосконаленню її діяльності та

системи ОЗ загалом, здійснення якої має базуватись на

проведенні наукових досліджень механізмів впливу на

трансформаційні процеси, що відбуваються в системі

ОЗ та ЕМД в умовах цифровізації суспільства та різних

сфер діяльності органів публічної влади.

Розглянута в статті архітектурна модель ЕМД може

бути використана у процесах розробки програм розвит�

ку ЕМД в умовах ОТГ та прийнятті рішень органами пуб�
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лічної влади стосовно інтеграції на єдиній цифровій

платформі ресурсів інформаційних систем організацій,

медичних, наукових та освітніх закладів, департаментів

охорони здоров'я та інших установ, що дотичні до на�

данні послуг у сфері охорони здоров'я та безпеки жит�

тя громадян. Означене сприятиме посиленню міжвідом�

чих механізмів координації, забезпеченню послідовної

та стійкої реалізації державної політики у сфері охоро�

ни здоров'я,
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