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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ЕКОНОМІЧНОГО ОСВОЄННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
THEORETICAL BASIS OF MARKET ORGANIZATION  
OF ECONOMIC USE OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

УДК 338.467.6

Ганський В.О.
к.е.н., к.і.н, доцент, керівник центру 
туризму
Мінський інститут підприємницької 
діяльності

У статті розглянуто основні елементи 
механізму ринку продуктів історико-куль-
турної спадщини. Визначено, охарактери-
зовано базові компоненти структури ринку 
спадщини. Розкрито специфіку продуктів 
культурної спадщини та їх обслуговуючий 
характер. Показано особливості концеп-
ції маркетингу щодо продуктів спадщини. 
Виявлено межі комерціалізації історико-куль-
турної спадщини.
Ключові слова: історико-культурна спад-
щина, комерціалізація спадщини, ринок 
продуктів спадщини, ресурси історико-
культурної спадщини, маркетинг історико-
культурної спадщини.

В статье рассмотрены основные эле-
менты механизма рынка продуктов исто-
рико-культурного наследия. Определены, 
охарактеризованы базовые компоненты 
структуры рынка наследия. Раскрыты 
специфика продуктов культурного насле-
дия и их обслуживающий характер. Пока-
заны особенности концепции маркетинга в 

отношении продуктов наследия. Выявлены 
пределы коммерциализации историко-куль-
турного наследия.
Ключевые слова: историко-культурное 
наследие, коммерциализация наследия, 
рынок продуктов наследия, ресурсы исто-
рико-культурного наследия, маркетинг 
историко-культурного наследия.

The article presents the main elements of the 
mechanism of the market of products of his-
torical and cultural heritage. In article defined 
and characterized the basic components of the 
heritage market structure are. The text highlights 
the specificity of cultural heritage products and 
their service characters are revealed. The paper 
describes the features of marketing concept 
in relation to heritage products are shown. The 
article revealed limits of commercialization of his-
torical and cultural heritage are.
Key words: historical and cultural heritage, heri-
tage commercialization, market of heritage prod-
ucts, historical and cultural heritage resources, 
marketing of historical and cultural heritage.

Постановка проблеми. Історико-культурна 
спадщина сьогодні виступає важливим факто-
ром соціально-економічного розвитку як окремих 
локальних спільнот, так і цілих країн. Його ефек-
тивне економічне освоєння та використання госпо-
дарського потенціалу може забезпечити розвиток 
багатьох сфер місцевої економіки, його ревіталі-
зація стає одним з імпульсів соціального підйому, 
джерелом локального економічного розвитку. Сьо-
годні історико-культурна спадщина вже не сприй-
мається в економіці як неліквідний баласт, а транс-
формується в специфічний економічний ресурс, 
новий фактор господарського життя та важливий 
індикатор соціально-економічного розвитку всього 
суспільства. Однак до теперішнього часу в спеці-
алізованій економічній науковій літературі цьому 
явищу ще не приділено належної уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомі фахівці з економіки культури неодноразово 
звертались у своїх дослідженнях до тематики еко-
номічного використання історико-культурної спад-
щини. Серед них слід назвати таких, як А. Мігноса 
(A. Mignoza), И. Ріццо (I. Rizzo), Б. Фрей (B. Frey), 
В. Гінзбург (V. Ginsburg), В. Баумоль (W. Baumol), 
Д. Тросбі (D. Throsby). Привертають до себе увагу 
роботи у цій сфері А. Клемера (A. Klamer), М. Шус-
тера (M. Schuster), Б. Сімена (B. Seaman), Дж. 

Сноуболла (J. Snowball), Ф. Бенаму (F. Benhamou) 
та інших науковців. Окремим аспектам еконо-
міки культурної спадщини присвячені роботи 
А.Я. Рубінштейна, В.Ю. Музичук, Ю.А. Вєдєніна, 
А.А. Високовського та інших вчених. Проте їхні 
дослідження стосувалися переважно питань еко-
номічного функціонування сфери культури зага-
лом, широко трактованої культурної спадщини як 
елементу соціальної сфери без глибокого аналізу 
його економічного потенціалу. У зв’язку ж з акту-
алізацією питань пошуку нових нетрадиційних 
ресурсів сталого розвитку національної еконо-
міки, питань збереження та ревіталізації історико-
культурної спадщини таке дослідження видається 
актуальним та необхідним.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення теоретичних основ ринкової організації еко-
номічного освоєння історико-культурної спадщини 
на основі сучасних досягнень економічної теорії та 
практики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Маркетинг робить можливою ринково орієнто-
вану активізацію потенціалу історико-культурної 
спадщини. За маркетингового підходу продуктом 
є все, що може бути предметом ринкового обміну. 
Поняття продукту тут не слід ототожнювати лише 
з матеріальними об’єктами. Це може бути як 
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предмет, так і послуга, місце, організація, ідея. 
Багато сучасних продуктів насправді є компози-
цією матеріальних і нематеріальних елементів, а 
умовою їх ринкового успіху є ефективна здатність 
задоволення потреб покупців. Тому продукт роз-
глядається як «пучок вигод» або «пакет ціннос-
тей» для конкретного покупця. Він під час купівлі 
керується кількома важливими для нього власти-
востями товару, які становлять його стрижень або 
так зване ядро переваг. Нині оференти товарів та 
послуг постачають вже не так звані чисті продукти, 
а різноманітно сформовані набори корисностей, 
що найбільш повно відповідають смакам і перева-
гам покупців. Продукт є не статичною категорією, 
а об’єктом з відносно складною та мінливою в часі 
структурою. Механізми конкуренції визначає те, 
що елементи розширеного продукту стають стан-
дартними компонентами продукту реального, а 
продавці повинні постійно думати про продукт 
потенційний, що включає в себе все, що може бути 
привабливим та залучити покупця. Ці дії є преро-
гативою винахідництва, наслідування та адапта-
ції. Таким чином, сучасний продукт на ринку є про-
дуктом винахідливості, одночасно сам її стимулює 
[2, c. 22–24].

Ресурси історико-культурної спадщини, які міс-
тять як матеріальні, так і нематеріальні елементи, 
що з’єднують безліч компонентів і значень, є від-
мінною базою для створення продуктів на ринку. 
Багатовимірність цього ресурсу визначає його 
податливість до будь-яких спроб маркетингового 
моделювання. Соціально-економічна трансфор-
мація кінця XX ст. викликала зміни в підходах до 
ресурсів минулого. У ринковій економіці продукти 
спадщини мають свій економічний вимір, а також, 
як і інші ресурси, повинні підлягати не тільки адмі-
ніструванню, але й перш за все управлінню. Потен-
ціал ресурсів історико-культурної спадщини майже 
необмежений з точки зору можливостей створення 
нових продуктів і навіть формування нових ринків 
(тобто інновацій в галузі історико-культурної спад-
щини). Добрі оференти історико-культурної спад-
щини задовольняють наявні потреби, але тільки 
кращі з них створюють нові ринки. Такі дії виперед-
жають поточні потреби і дають певну конкурентну 
перевагу.

Цей прихований в історико-культурній спад-
щині економічний потенціал може і повинен бути 
використаний в економічній системі. Це випли-
ває з необхідності охорони ресурсів минулого. 
Утримання пам’ятника як музейного експоната – 
це найпростіший, але водночас найбільш ефек-
тивний спосіб його збереження. Однак практика 
показує, що таким чином можна зберегти лише 
невелику частину ресурсів. Іншим ресурсам необ-
хідно надати певну функцію, без якої вони просто 
загинуть. Більш того, багато дослідників історико-
культурної спадщини стверджують, що найбіль-

ший успіх в охороні – це фактичне використання 
цієї спадщини, близьке до його первісного при-
значення. Обсяг і способи використання його як 
продукту залежать, безсумнівно, від розміру куль-
турних ресурсів, їх рідкості, стану, необхідності 
врахування норм охорони, допустимої граничної 
пропускної здатності, збереження автентичності, 
а також від рівня культурної свідомості громад-
ськості та місцевих органів влади [4, c. 18–21].

Практично в кожній місцевості або місті є 
якийсь ресурс історико-культурної спадщини. За 
значного накопичення історико-культурних ресур-
сів вони можуть стати частиною туристичної про-
позиції. У створенні такого продукту найбільшу 
питому вагу має інтерпретація ресурсів. Саме ця 
інтерпретація і свого роду «упаковка» продукту, 
що виникає з неї, набувають і набуватимуть в 
майбутньому значення. На цю тенденцію вказує 
досвід західних країн, а також вітчизняна практика 
(наприклад, музей як просте зібрання експонатів і 
цей же музей як організований фрагмент минулої 
епохи матимуть різну туристичну аттрактивність) 
[7, c. 25–39].

Специфіка розробки продуктів історико-куль-
турної спадщини полягає також у тому, що від-
правною точкою в цьому процесі стають на 
одному рівні потреби споживача (власника або 
користувача) та наявні культурні ресурси (вони 
існують об’єктивно). Це відрізняє спадщину від 
інших продуктів на ринку, де відправною точ-
кою є аналіз потреб споживачів. Водночас у разі 
спадщини ми маємо справу з індивідуалізованим 
способом споживання її ресурсів. В жодній іншій 
галузі зв’язок «продукт – покупець – продукт – спо-
живач» не настільки гетерогенний, різноманітний, 
не настільки визначається власною унікальністю. 
Суб’єктивне сприйняття приводить до того, що 
один і той же продукт, переглянутий, відвіданий, 
прослуханий різною аудиторією, яка має різні ком-
петенції у сприйнятті мистецтва, несе кожного разу 
різний зміст. Більш того, цей об’єкт історико-куль-
турної спадщини кожного разу дає інший, новий 
набір благ, який залежить від зовнішніх (погода, 
освітлення, екскурсійний супровід) і внутрішніх 
умов (настрій споживача, рівень компетенції). Про-
дукти культурної спадщини релятивні щодо інших, 
аналогічних, виготовлених в тому ж стилі, в тому 
ж епосі. Це дає змогу здійснити об’єктивне оціню-
вання цих продуктів і приводить до того, що вони 
стають по відношенню один до одного конкурент-
ними. Конкурентні переваги можуть посилювати 
різні процедури оферентів, наприклад внесення у 
Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, внесення 
в національний список пам’яток історії та культури, 
включення в туристичний маршрут.

Продукти історико-культурної спадщини є 
комплементарними, що приводить до того, що 
придбання одного з них породжує у споживача 
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бажання ознайомитися з наступними. Ця залеж-
ність, джерело якої криється в потребах спожи-
вачів, лежить в основі створення таких продук-
тів, як тематичні маршрути щодо ознайомлення з 
об’єктами культурної спадщини або реконструкції 
важливих історичних подій, адже саме по собі від-
відування історичних місць нині вже не є достатнім 
для туристів. Зате, на відміну від інших ринкових 
продуктів, субституційність спадщини як завдяки її 
унікальності з точки зору ринкової пропозиції, так 
і через дуже індивідуальний процес споживання з 
точки зору попиту породжує дисонанс між оригіна-
лом і субститутом, що відчувається споживачами. 
Технічний і цивілізаційний прогрес сприяє презен-
тації одних і тих же об’єктів спадщини в різній тех-
нічній формі, наприклад концерт у живому вико-
нанні і та ж сама музика, записана на електронних 
носіях, колекції живопису, пропоновані до огляду 
безпосередньо в музеї та у вигляді цифрових 
матеріалів. У кожному з цих випадків ми маємо 
справу з іншим продуктом, а основою диференці-
ації стає тут тип контакту (прямий чи непрямий) з 
ресурсом, що генерує різні емоції, духовні пере-
живання і почуття естетичної насолоди. Вибір тех-
нічної форми продукту є питанням смаку і переваг 
споживачів, які також відчувають вплив соціально-
економічних умов.

Специфічною особливістю ринку об’єктів істо-
рико-культурної спадщини є їх значною мірою 
нематеріальний, а отже, обслуговуючий характер. 
Відвідування пам’яток, участь у концертах, пере-
бування в музеях – це споживання послуг, що 
надаються в даний момент часу. Таким чином, ми 
маємо справу зі збігом у часі виробництва і спо-
живання, оскільки послуги не можна ні зберігати, 
ні накопичувати, ні переміщати в часі і просторі, 
більш того, їх не можна набувати у власність, 
можна отримати лише право користування ними. 
Таким чином, існує можливість багаторазового 
створення таких продуктів, в основі яких будуть 
лежати одні й ті ж матеріальні ресурси. Якість про-
позиції в цьому разі сприймається і оцінюється 
через призму кваліфікації персоналу (безпосеред-
ніх постачальників послуг).

Для деяких об’єктів культурної спадщини (осо-
бливо для колишніх індустріальних та військових 
об’єктів), що сприймаються економічним і соці-
альним баластом, необхідністю, навпаки, стає 
створення на їх основі таких продуктів, які знову 
стануть сукупністю благ як для споживачів, так 
і для місцевих громад. Прикладами тут можуть 
бути індустріальний комплекс в Ессені Рурської 
області (Німеччина), соляна шахта у Величці, а 
також шахтарський скансен гірничодобувної про-
мисловості «Королева Луїза» і музей під відкри-
тим небом «Гвідо» в Забже (Польща) [3, c. 19–24], 
історико-культурний комплекс «Замок Радо-
мисль» (Україна).

Історико-культурна спадщина – це сукупний 
економічний потенціал. Однак існують чіткі кор-
дони і бар’єри ринкового освоєння його ресурсів. 
Вони виникають за необхідності захисту історико-
культурної спадщини і передачі її в хорошому стані 
майбутнім поколінням. Наприклад, в цьому відно-
шенні принцип рівності між поколіннями накладає 
на сучасних власників об’єктів спадщини необхід-
ність сталого управління ним так, щоб її ресурси 
не були виснажені або спотворені надмірним 
сучасним споживанням. Таку загрозу має масовий 
туризм, який часто призводить до деградації куль-
турного простору та безповоротних змін.

Наслідки туризму можуть бути небезпечними як 
для матеріальних ресурсів (наприклад, історичні 
об’єкти або території), так і для нематеріальних 
(наприклад, народні традиції). Під впливом роз-
витку туризму можуть відбуватися несприятливі 
зміни в місцевих спільнотах, пов’язані з «імпор-
том» способу життя і втратою традиційних ціннос-
тей та звичаїв. Надмірна комерціалізація часто 
призводить до того, що туристам пропонується 
більш рафінована, але менш достовірна версія 
фольклору, пристосована для подання (часто сте-
реотипного) гостям (наприклад, так звана шаро-
варщина у презентації української історико-куль-
турної спадщини).

В результаті доходить до парадоксу, коли куль-
турна спадщина, яка є основою для туризму, через 
нього ж і деградує. Включення до складу ринкової 
пропозиції об’єктів спадщини безконтрольно і в 
масових масштабах носить риси вандалізму, від-
повідно, без відпрацьованої стратегії, зрештою, 
може призвести до значних витрат за непорів-
нянних короткочасних вигодах. У цьому контексті 
межею комерціалізації цього потенціалу є його 
природна пропускна здатність і збереження автен-
тичності передачі.

Комерціалізація спадщини несе загрозу 
занадто вільного перетворення її об’єктів на про-
дукти ринку. Прикладом тут можуть бути різні 
реконструкції щодо матеріальних об’єктів мину-
лого або історичних подій. Популярні останніми 
роками копії стародавніх будівель та споруд, ста-
родавніх поселень або реконструкції битв викли-
кають безліч нарікань щодо їх відповідності реа-
ліям. Часто в таких випадках бачення творця 
призводить до матеріалізації популярних уявлень 
(а не наукових досліджень) про минуле із засто-
суванням сучасних матеріалів і технологій. Такого 
типу історичні «підробки» часто пропонують 
сучасні послуги, зокрема концерти, ділові зустрічі, 
банкети, а також різні види активного відпочинку. 
Такі заходи, як правило, супроводжуються про-
дажем псевдоісторичних артефактів (пластико-
вих або дерев’яних мечів і булав, рогатих шоло-
мів вікінгів, віночків зі штучних квітів зі стрічками 
тощо) Таким чином, сконструйовані об’єкти – це 
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скоріше тип псевдоісторичних парків розваг і кар-
навалів, ніж максимально правильних копій мину-
лого. Це приклад «діснейлендизації» минулого в 
комерційних цілях. Вони, щоправда, викликають 
певний інтерес до історичної спадщини, але, на 
жаль, показують його в спотвореній формі, тому 
не дотримуються головних принципів достовір-
ності передачі [1, c. 39–43].

Сучасний технологічний прогрес створює 
певні можливості підвищення порогів пропускної 
здатності деяких об’єктів. Триваючий вже про-
тягом багатьох десятиліть процес заміни фізич-
ної реальності віртуальною (зокрема, цифровою) 
набирає стрімких обертів. Цивілізація цифрових 
подій (анімація, мультимедійні освітні програми, 
оцифровка колекцій, комп’ютерні ігри тощо) про-
никає також у сферу культурної спадщини, що 
приводить до зміни сприйняття явищ та об’єктів. 
Ці зміни, безсумнівно, є соціально прийнятними. 
Установи, які замінюють культ оригіналу методами 
віртуалізації історії (наприклад, Музей Варшав-
ського Повстання, підземелля Ринку в Кракові), 
досягають успіху у сфері відвідуваності та сприй-
няття. Щоправда, в цьому разі споживач отримує 
трохи інший продукт, але за певних умов доступу 
і за певного рівня самосвідомості він готовий це 
прийняти. Ресурси культурної спадщини не є 
нескінченними, а їх вичерпання відбувається шля-
хом часткового або повного пошкодження чи зник-
нення (деградації) [5, c. 135–147].

У маркетинговому відношенні історико-куль-
турна спадщина є призначеним для обміну про-
дуктом, тобто використовується для продажу. 
Також покупці готові купити цей товар на певних 
умовах і за певною ціною. Таким чином, існує 
ринок історико-культурної спадщини, щодо якого 
необхідно співвіднести основні економічні кате-
горії, такі як пропозиція, попит, ціна, сприйнятли-
вість, ємність, сегментація. Визначення цих понять 
має велике значення для побудови маркетингової 
стратегії продуктів історико-культурної спадщини 
[6, c. 43–52].

Ринок історико-культурної спадщини – це від-
носини обміну між продавцями, які пропонують 
для реалізації на ринку продукти, створені на 
основі цього ресурсу (отже, представляють про-
позицію), та покупцями, які виявляють щодо цих 
продуктів попит за певного рівня цін (які, отже, 
представляють попит). Таким чином, ринок спад-
щини – це свого роду процес, в рамках якого про-
давці і покупці визначають, що і на яких умовах 
вони збираються продати і купити.

У структурі ринку спадщини можна виді-
лити три основні групи компонентів: 1) елементи 
суб’єктного характеру, а отже, учасники торгів і 
покупці продукту культурної спадщини; 2) еле-
менти об’єктного характеру, тобто певний обсяг 
продуктів, що пропонуються на продаж, попит на 

ці продукти та їх вартість; 3) взаємовідносини, що 
відбуваються як в групі суб’єктивних, як і в групі 
об’єктивних елементів, а також між цими групами.

Найбільше значення в структурі цього ринку 
мають відносини між продавцями і покупцями про-
дуктів історико-культурної спадщини. В резуль-
таті їх взаємодії відбувається або не відбувається 
обмінна транзакція у вигляді акту купівлі-продажу 
конкретного продукту спадщини. Основою цієї 
транзакції є оцінка обмінної вартості пропонова-
ного блага як продавцем, так і потенційним покуп-
цем. Продавець повинен в цьому разі рахуватися 
з бар’єром попиту, який не дає змогу піднімати ціни 
та підтримувати колишній рівень продажів. Офе-
рент повинен враховувати реальний споживчий 
бюджет покупців, який вони готові витратити на 
купівлю продуктів історико-культурної спадщини.

Сукупність оферентів порівняно із сукупністю 
покупців відносно менш численна, але краще 
орієнтована на ринок. До групи оферентів від-
носяться всі інституції, залучені у виробництво і 
розміщення пропозиції спадщини на ринку, безпо-
середні постачальники послуг (їх продукти мають 
значною мірою характер послуг), а також різні посе-
редники. Оференти історико-культурної спадщини 
проводять, як правило, певну політику продажів, 
яка може приймати форми конкурентної боротьби 
або співробітництва. Боротьба відбувається в 
ході конкуренції продавців за витрати покупців (у 
межах реальної купівельної спроможності). Вона 
полягає в наданні покупцям більш вигідних умов 
угоди (цінових та нецінових), ніж ті, які пропонують 
конкуренти. У конкурентній боротьбі з’являються 
два мотиви, а саме виграти у ворога (войовнича 
стратегія) або хоча б відсутність збитковості по 
відношенню до нього (оборонна стратегія). Резуль-
тат цієї боротьби, зрештою, визначає економічна 
ефективність кожного оферента.

Взаємини продавців (оферентів) історико-куль-
турної спадщини на основі співробітництва набу-
вають все більшого значення під час створення 
таких продуктів, як тематичні маршрути культур-
ного туризму на міжнародному, міжрегіональному, 
регіональному або місцевому рівні. У цьому разі 
співпраця учасників приносить користь всім сто-
ронам-учасникам. Це пов’язане з тим, що поді-
бні продукти часто функціонують як системи, де 
певне ціле більше, ніж сума складових частин. 
Компоненти маршруту, відповідні різним продав-
цям, набувають у цій системі нових якостей за 
допомогою ефекту синергії. Таким чином, зна-
чення маршруту як продукту набагато більше, ніж 
окремих об’єктів, що формують його та сприйма-
ються індивідуально, а вартість створення і про-
сування розподілені на всіх учасників.

Сукупність покупців продуктів історико-культур-
ної спадщини є відносно численною, але менш 
організованою, розосередженою в просторі гру-
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пою ринкових суб’єктів. Це можуть бути туристи, 
дослідники історико-культурної спадщини, 
локальні спільноти, представники сфери освіти та 
бізнесу. Певні групи покупців можуть проводити 
певну політику придбання, яка ґрунтується на 
наслідуванні, що може привести до появи моди на 
певні види та об’єкти спадщини. Покупці є групою 
вкрай диференційованою, бо мають різні потреби 
і переваги. Мотиви їх поведінки можуть мати еко-
номічний (ціна і якість продукту) та неекономічний 
(вплив групи, думки лідерів) характер. З цього роз-
маїття потреб покупців виникає також специфіка 
попиту на спадщину, придбання якої, на відміну 
від матеріальних продуктів, полягає переважно 
в отриманні права на використання її ресурсів. 
Попит, як правило, залежить від ціни пропоно-
ваного продукту (негативно) і доходу покупця 
(позитивно). В разі стандартизованих продуктів, 
пропонованих численними туристичними підпри-
ємствами, цінова еластичність попиту буде висо-
кою. Щодо унікальних продуктів культурної спад-
щини, то попит буде більш стійким по відношенню 
до ціни. Покупець готовий платити більш високу 
ціну за справді привабливий продукт. Варто, однак, 
зазначити, що покупці спадщини, ухвалюючи 
рішення про покупку, не завжди керуються раціо-
нальними передумовами. Часто вирішальними є 
соціальні та психологічні чинники. Це має місце в 
разі демонстративного споживання, коли продукти 
купуються тому, що вони дорогі, а їх покупці хочуть 
за допомогою цього виділитися серед більш широ-
кої групи споживачів, забезпечити соціальний пре-
стиж [10, c. 22–29].

Зі впливом неекономічних факторів попиту на 
культурну спадщину пов’язані два ефекти, а саме 
ефект приєднання до більшості та ефект снобізму. 
В обох випадках попит на ці блага стає функцією 
попиту інших людей. Ефект приєднання до біль-
шості виникає, коли продукт купується через те, 
що його купують інші. Тут йдеться про те, щоб діяти 
так, як ті, з ким покупець хоче бути ототожнений, до 
чиєї думки у виборі продуктів спадщини покупець 
прислухається. Ефект снобізму виявляється тоді, 
коли потенційні покупці спадщини відмовляються 
від придбання тільки тому, що вона може спожива-
тися через все більш численні групи споживачів.

Попит на продукти історико-культурної спад-
щини характеризується сезонністю. Періодично 
повторювані коливання можуть мати природний 
характер (пори року і пов’язані з ними зміни погод-
них умов) або конвенціональний (повторювані в 
одні й ті ж періоди культурні заходи, фестивалі, 
періоди відпусток, канікули). Явище сезонності 
змушує оферентів спадщини проводити відпо-
відне коригування пропозиції, а також вживати 
заходів, які спрямовані на пом’якшення негатив-
них наслідків сезонності (залучення клієнтів у так 
звані мертві сезони).

До групи елементів ринку предметного харак-
теру відноситься пропозиція продуктів історико-
культурної спадщини. Розглядаючи пропозицію 
комплексно, можемо виділити серед її складових 
елементи конкуренції, компліментарності та суб-
ституції. Щодо об’єктів культурної спадщини, то 
найважливішими є комплементарні зв’язки (дають 
змогу створювати комплекси благ для вибраних 
груп покупців) і зв’язки конкурентного характеру 
(виражаються не тільки в привабливості економіч-
них параметрів, але й у корисності форми, місця 
і часу). Пропозиція продуктів історико-культур-
ної спадщини є слабо еластичною і характеризу-
ється певною ємністю. Зростання попиту часто не 
супроводжується збільшенням пропозиції, якщо 
вона досягла вже верхніх граничних значень. 
Обмежене також маневрування пропозицією, коли 
попит падає. Можливості пропозиції тоді залиша-
ються невикористаними, незважаючи на понесені 
учасниками транзакції витрати [8, c. 346–352].

Дуже важливу роль у структурі ринку істо-
рико-культурної спадщини відіграють відносини 
об’єктно-предметного характеру та особливості 
ставлення таких типів: оференти спадщини і 
виявлені на ринку потреби, покупці спадщини, 
пропозиція продуктів. Оференти повинні прово-
дити дослідження потреб і попиту, які необхідні 
для створення відповідної пропозиції. Завданням 
оферента є також інформування покупців за допо-
могою інструментів ринкової комунікації про пере-
ваги своєї пропозиції. Існування описаних вище 
зв’язків визначає ефективність і конкурентоспро-
можність усіх акторів ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, в сучасній економіці відбуваються процеси 
ринкового освоєння ресурсів історико-культурної 
спадщини. Спадщина є базою для «виробництва» 
різних видів продуктів, що є предметом обміну 
на ринку. Діапазон використання її як продукту 
залежить, зокрема, від обсягів ресурсів, їх рідко-
сті, стану, необхідності врахування норм щодо 
охорони та збереження автентичності, а також від 
рівня усвідомлення цінності спадщини громад-
ськістю та органами влади. Процеси комерціалі-
зації спадщини тягнуть необхідність розроблення 
відповідної маркетингової стратегії. Застосування 
маркетингової орієнтації по відношенню до ресур-
сів спадщини вимагає від її учасників вживати різ-
них заходів, зокрема систематичні дослідження 
ринку, створення системи маркетингової інфор-
мації, адаптація набору інструментів маркетинг-
міксу. Специфіка продуктів культурної спадщини, 
а особливо їх обслуговуючий характер, робить 
традиційну концепцію маркетинг-міксу недостат-
ньою і накладає певні обмеження, а особливо 
щодо каналів збуту та цін. Тому необхідним стає 
її розширення під додаткові компоненти, такі як 
кваліфікація та мотивація персоналу, матеріальні 
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умови процесу надання послуг. Людський капітал, 
його здатність до експансіоністських дій, іден-
тифікації ринкових ніш, створення і поширення 
нововведень є основою ринку історико-культурної 
спадщини.
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У статті досліджено теоретичні підходи 
до розуміння сучасного етапу в розвитку 
глобалізаційних процесів у світі – глобальної 
регіоналізації. Наведено процеси взаємоза-
лежності і взаємозв'язку між глобалізацією 
і регіоналізацією. Розглянуто характерні 
наслідки глобальних та регіональних тен-
денцій у розвитку міжнародних відносин. 
Ключові слова: глобалізація, глобальна 
регіоналізація, інтеграція, макрорегіон, 
структура глобального світу, багатополяр-
ність, світова політика.

В статье исследованы теоретические под-
ходы к пониманию нынешнего этапа в разви-
тии глобализационных процессов в мире – 
глобальной регионализации. Приведены 
процессы взаимозависимости и взаимосвязи 
между глобализацией и регионализацией. 
Рассмотрены характерные последствия 
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развитии международных отношений.
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The article researches the theoretical approaches 
to understanding a present  stage in the develop-
ment of globalization in the world – global region-
alization. The brought processes over of inter-
dependence and intercommunication between 
globalization and revivifying. It describes the 
characteristic effects of global and regional 
trends in the development of international rela-
tionships. It provides a detailed analysis of their 
interaction in context of modern world trends.
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Постановка проблеми. Глобалізація харак-
теризується багатьма дослідниками як орієнтир 
постійного трансформаційного процесу світового 
господарства. Оскільки глобалізація вносить сут-
тєві зміни у розвиток різних форм регіонів від-
носно взаєморозширення інтеграції та взаємодії 
держави, то розкривати особливості розвитку гло-
бальної регіоналізації в конфігурації світових від-
носин є нагальним завданням сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У дослідження процесів регіоналізації та глобалі-
зації зробили внесок учені різних напрямів сучас-
ної економічної теорії. Серед українських дослід-
ників цього питання – Р.С. Білик, О.В. Гаврилюк, 
В.К. Євдокименко, В.Є. Лошенюк, М.В. Ляхович, 
Т.В. Марченко, Д.Г. Михайлина, Я.Д. Никифорак, 
О.Ю. Пасічна [1].

Постановка завдання. Активізація дослі-
джень стосовно нерівномірності розвитку регіо-
налізації світового господарства визначила тему 
дослідження: тенденції розвитку регіоналізації у 
світовому господарстві, яка трансформувалася 
в глобальну, а наслідком цього розвитку є ство-
рення мегапросторової структури.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якщо окремо досліджувати процеси глобалізації 
і регіоналізації, то вони мають розбіжні мотиви і 
фактори виникнення, протилежні цілі і завдання. 
Проте за сутністю вони є однією із форм інте-
грації.

Під глобалізацією розуміється володарювання 
економічного, соціального, політичного, техноло-
гічного, інформаційного, комунікаційного, еколо-
гічного просторів на підґрунті світових ринкових 
принципів, що призводить до взаємовідношення 
людства, процесу злиття національних економік в 
єдину світову економіку. 

Феномен глобалізму, глобалізація світо-
вої економіки, політики, культури є важливою 
темою сучасних міжнародних досліджень. Однак 
наскільки концепції глобалізації є ключовими для 
ХХІ ст., настільки вони є дискусійними. У сучас-
ному глобалізаційному дискурсі найбільш часто 
глобалізація розглядається з погляду таких нау-
ково-методичних підходів [352]: економічної лібе-
ралізації (прагнення до формування вільного 
ринку в межах усього світового господарства); 
вестернізації (американізації) – зростання доміну-
вання західних форм політичного, економічного, 
культурного життя; Інтернет-революції – поши-
рення нових інформаційних технологій; глобаль-
ної інтеграції – створення єдиного співтовариства, 
в якому основні джерела соціальних конфліктів 
мають зникати. У результаті розвитку глобаліза-
ції формується нова, особлива, специфічна еко-
номічна мегасистема світового масштабу, яку 
О. Білорус називає економічною системою гло-
балізму, що потребує відповідного дослідження і 
визначає основне завдання глобалістики як науки, 
її прикладну і прогнозну функцію [10, с. 25].
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Регіоналізація тісно пов’язана із законом нерів-
номірності розвитку в сучасному світовому госпо-
дарстві, тому глобальна регіоналізація може бути 
розглянута як результат конкурентної боротьби 
інтеграції за ресурси. 

Для зростання цілісності світової економіки 
глобалізація і регіональна інтеграція взаємовпли-
вають одна на одну. Так, регіоналізація може поси-
лювати відособленість торговельно-економічних 
груп, гальмувати загальний процес глобалізації, і 
навпаки. 

Регіоналізація світового господарства, що 
виявляється через діяльність інтеграційних 
об'єднань, є певним ступенем глобалізаційного 
розвитку, а з іншого боку – способом протидії 
негативному впливу глобалізації світової еконо-
міки. Крім того, саме регіональні об’єднання є 
активними суб’єктами глобалізації і формують 
позитивні та негативні прояви (полюси) глобаліза-
ції. Із цього погляду регіональні інтеграційні про-
цеси доповнюють глобалізацію, тому не можна 
розглядати процеси регіоналізації і глобалізації 
як протилежні [5, с. 33].

Глобальна регіоналізація є безстороннім сві-
товим процесом, який можна розглядати як 
невід'ємну складову частину глобалізації. Глобалі-
зація призвела до створення геополітичної рівно-
ваги за сприяння регіоналізації міжнародних від-
носин. Сучасний глобальний світ не обмежується 
тільки географічним простором, він трансформу-
вався на багатовимірному форматі. Глобальна 
регіоналізація є «ембріоном» глобалізації, яка 
призводить до фрагментації світу на макрорегі-
они і формування ієрархічної глобальної системи. 
Таким чином, феномен глобальної регіоналізації 
полягає у формуванні нової форми структураліза-
ції глобального світу.

Глобалізація вносить істотні зміни в положення 
внутрішніх регіонів держави, їх потенційну готов-
ність до взаємозацікавлених інтеграції і взаємодії. 
Це проявляється у тому, що регіони стають більш 
залежними від глобальних процесів і впливів не 
тільки в аспекті макроекономічної політики дер-
жав, а й від власної активності. Нові можливості 
глобалізації дають регіонам змогу не тільки впли-
вати на своє становище, а й «обганяти» розвиток 
своєї країни [2]. Глобалізація посилює взаємоза-
лежності країн світу, призводить до відмирання 
інституту політичних кордонів держав, перетво-
рення світового господарства в єдиний всесвітній 
(глобальний) ринок. Світова статистика підтвер-
джує це перетворення. За останні роки в декілька 
десятків разів зріс світовий експорт. За цей самий 
період прямі іноземні інвестиції зросли більш як у 
20 разів [3].

Тенденція глобального регіоналізму зумовлена 
інтенсивними інтеграційними процесами, які є у 
світі, і в результаті яких відбувається об’єднання 

країн у регіональні системи. У науковій літературі 
все частіше зустрічаються терміни «фрагмента-
ція світу», «багатополярність». Тобто в контексті 
глобальної регіоналізації регіоноутворюючими 
факторами виступають як економічні, так і геогра-
фічні, історичні, етноконфесійні, соціокультурні, 
демографічні, інформаційні та інші фактори. Гло-
бальна регіоналізація проявляється так:

– по-перше, інтеграція локальних спільнот і 
поєднання в макрорегіон. Підставами для такої 
інтеграції виступають як внутрішні (економічне 
партнерство, схожість політичної культури та 
інститутів, соціокультурна близькість, ідентична 
цивілізаційна матриця), так і зовнішні (загальні 
орієнтири зовнішньої політики, стратегії взаємодії 
з глобальним світом і його акторами, вирішення 
завдань макрорегіональної безпеки) чинники;

– по-друге, відбувається локалізація само-
достатнього територіально-економічного, терито-
ріально-політичного та територіально-соціокуль-
турного співтовариства, межі якого досить чітко 
окреслені й часто збігаються з межами конкретної 
держави. Дані об’єднання можна позначити як 
«функціональні регіони», тобто що функціонують 
як суверенні держави;

– по-третє, на базі інтеграції та локалізації 
виникає якісно нове геополітичне і геоекономічне 
утворення, члени якого (суверенні держави) пере-
дають частину своїх функцій на наднаціональний 
рівень. Межі таких макрорегіонів можуть збігатися 
з кордонами геоцівілізацій (наприклад, Європей-
ський Союз). У таких об’єднаннях спостерігається 
тенденція до замикання торговельних та інвес-
тиційних потоків усередині системи, що сприяє 
досягненню ще більшої самодостатності, незалеж-
ності від зовнішнього середовища, стабільності й 
безпеки. Особливо це стає актуальним у період 
фінансово-економічних потрясінь [4, с. 486–487].

Особливістю глобального регіоналізму є тим-
часова асинхронність формування макрорегіонів. 
Так, у Європейському Союзі процес розвивається 
хоча й досить суперечливо, але, тим не менше, з 
прогресивною динамікою. В інших макрорегіонах, 
наприклад у «Південному конусі», спостерігається 
відставання процесів інтеграції, локалізації і пере-
дачі функцій держав і їх складників на наднаціо-
нальний рівень, і ця тимчасова асинхронність про-
являється досить яскраво. У цілому формування і 
розвиток простору глобального світу супроводжу-
ється його диференціацією, дробленням на макро-
регіони, наростанням нестабільності, що загрожує 
переростанням у рівноправну взаємодію декількох 
великих держав і інтеграційних угрупувань, тобто 
макрорегіональні конфлікти за головними геополі-
тичними осями (Північ-Південь, Захід-Схід). Поси-
лення макрорегіональної інтеграції та локалізації 
створює гнучкі та ефективні механізми адаптації 
даних спільнот до процесів глобалізації.
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Порівняно з глобалізацією глобальна регіона-
лізація має інший світоустрій – багатополюсний. 
Якщо глобалізація характеризується монополяр-
ністю, пануванням найсильнішої держави, то під 
глобальною регіоналізацією можна розуміти ство-
рення взаємодіючих і конкуруючих мегагрупувань, 
формування поліцентричної світової системи, при 
цьому охоплюючи всі сфери світової економіки: 
міжнародну торгівлю, рух капіталу, робочу силу, 
знання й інформацію, інновацію, технології.

Для об’єктивної оцінки стану інноваційного роз-
витку України велике значення має визначення її 
відносної позиції в рамках країн Європейського 
Союзу за допомогою Європейського інновацій-
ного індексу, Європейського інноваційного табло. 
Ранжирування країн на основі цього комплексного 
індикатора визначає, наскільки економічне зрос-
тання країни базується на інноваціях. За Євро-
пейським інноваційним табло Україна знаходиться 
в останній за рівнем інновацій четвертій групі – 
«країни, що рухаються навздогін» з індексом 0,23. 
Цю групу складають: Угорщина – 0,24, Росія – 
0,23, Україна – 0,23, Латвія – 0,22, Польща – 0,21, 
Хорватія, Греція – 0,20, Болгарія – 0,19, Руму-
нія – 0,16, Туреччина – 0,08. Порівняно з іншими 
країнами ЄС відставання України становить: від 
«країн-лідерів» – приблизно у три рази (Шве-
ція – 0,68), від «країн-послідовників» – два рази 
(Великобританія – 0,48), від країн «помірні іннова-
тори» – 1,6 рази (Норвегія – 0,35) [5].

На основі груп глобальних індексів можна 
визначити місце України в глобальному інновацій-
ному просторі (табл. 1).

Регіоналізація міжнародних відносин, активний 
розвиток інтеграційних утворень на регіональній, 
континентальній, трансконтинентальній основі 
призвели до появи нових – глобальних – ознак у 
розвитку регіоналізації як процесу формування 
нової полісистемної конфігурації світового еко-
номічного простору, що виникає внаслідок регіо-
нального тренду глобального розвитку, основними 
системними елементами якого стають регіони, чиє 
формування визначається характером розвитку 
інтеграційної взаємодії. Логіка економічної конвер-

генції самих регіонів визначає характер глобаль-
ної інтеграції у цілому. Через розвиток процесів 
регіоналізації у світовому господарстві форму-
ються і розвиваються цілісні регіони, що виступа-
ють особливими акторами в системі міжнародних 
відносин [5, с. 334].

Для України головним напрямом державної 
економічної політики в умовах глобалізації є розви-
ток внутрішнього ринку на підґрунті регіоналізації 
зовнішньої економічної діяльності. А це можливо 
за рахунок заморожування витрат виробництва на 
мінімальному рівні, зростання адресних соціаль-
них програм (інструмент програми боротьби з бід-
ністю і скорочення витрат), уведення паравалют-
ної системи (долар/євро), підтримка пріоритетних 
галузей за принципом мультиплікатора. 

Проте постає питання: яку найбільш сприятливу 
стратегію вибрати державі в умовах глобалізації? 

На нашу думку, за несприятливого поєднання 
зовнішніх і внутрішніх умов і чинників розвитку 
економіки вітчизняної держави необхідно про-
ведення «форсованої» стратегії щодо переходу 
до інноваційної економіки. Передусім це вимагає 
радикальніших реформ у напрямі економіки, ґрун-
тованої на інноваціях і знаннях, а саме посилення 
взаємозв’язку мережі «інтелектуально-інформа-
ційна освіта – інноваційна наука – технологічне 
виробництво – глобальний ринок – глобальна 
регіоналізація». За рахунок відкритості та вза-
ємопосилення взаємозв’язку мережі «інтелек-
туально-інформаційна освіта – інноваційна 
наука – технологічне виробництво – глобальний 
ринок – глобальна регіоналізація» постають гло-
бальні інноваційно-технологічні ланцюжки вищого 
рангу (глобальні мережеві суб’єкти – університет, 
держава, регіон, бізнес), які, своєю чергою, пови-
нні мати гнучкі важелі інноваційної активності.

У цій стратегічній мережі посилюється роль 
вищих навчальних закладів у взаємодії з промис-
ловістю (бізнесом), самоврядуванням та урядом. 
Мегасуб’єкти «університет – держава – регіон – 
бізнес» прагнуть до кооперації, де інноваційний 
складник генерується із цієї взаємодії, а не за іні-
ціативою держави. При цьому держава не лише 

Таблиця 1 
Місце України в міжнародних глобальних рейтингах

Назва рейтингу Рік
Загальна кількість 

держав, які представлені 
в рейтингу

Позиція 
України 

в рейтингу
Рейтинг держав за Індексом глобалізації (KOF Swiss 
Economic Institute, Index of Globalization) 2013 187 47

Рейтинг розвитку Інтернету в державах (The Web Index) 2014 86 46
Рейтинг держав за Індексом інновацій (The Global 
Innovation Index) 2014 143 63

Рейтинг держав за Індексом розвитку людського капіталу 
(The Human Capital Index) 2015 124 31

Джерело: розроблено на основі [5–8]
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реалізовує свої традиційні функції (законодавча, 
фінансова, управлінська діяльність), а й визна-
чає перспективи економіки шляхом створення 
і реалізації стратегічних програм для взаємодії 
науки і бізнесу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасна глобальна регіоналізація виступає у 
вигляді об'єднань різних економічних агентів, 
передусім держав, для реалізації національних 
інтересів і підвищення конкурентоспроможності 
як інтеграційного об'єднання, так і кожного з його 
учасників. І це зазвичай може викликати згодом 
аритмічний розвиток світового господарства.

Розвиток регіоналізації світової економіки має 
хвилеподібний характер, кожній хвилі притаман-
ний певний вид регіональної інтеграції: на пер-
шому етапі регіоналізації домінувала горизон-
тальна (широтна) інтеграція, що охоплює рівень 
країн Північ-Північ, Південь-Південь; на другому 
етапі активно розвивалася меридіональна інте-
грація, дія якої охоплювала співпрацю країн типу 
Північ-Південь; на сучасному (третьому) етапі 
посилюється й поглиблюється інтеграційна вза-
ємодія країн Південь-Південь, а також набувають 
активного розвитку регіональні інтеграційні ініціа-
тиви, які виходять за межі континентальних регі-
онів і мають більш складний зміст інтеграційної 
співпраці. Якщо для країн із розвинутою ринковою 
економікою розвиток інтеграційної взаємодії роз-
глядається як певна функція від уже досягнутого 
рівня розвитку, то для країн, що розвиваються, та 
країн із перехідною економікою інтеграція вико-
ристовується як засіб поліпшення їх соціально-
економічного становища [5, с. 336].

На тлі глобалізації світової економіки Україна 
стикається з низкою суттєвих проблем, серед 
яких: сировинна спрямованість економіки, незна-
чна інтеграція зі світовою економікою, нерозви-
неність виробничої і соціальної інфраструктури, 
загальна технічна і технологічна відсталість під-
приємств, відсутність дієвого зв'язку науки з 
виробництвом, низькі витрати на науково-дослідні 
і досвідчені конструкторські роботи і тому поді-
бне. Для вирішення цих проблем Україні належить 
розвивати інноваційну економіку, ґрунтовану на 
знаннях, нових інформаційно-технологічних засо-
бах, яка здібна стати фундаментом громадського 
добробуту.

Відомо, що лідерами-гігантами стають держави 
з високим науковим і освітнім потенціалом, які 
спроможні швидко впроваджувати у виробництво 
інноваційні розробки. І цьому завданню багато в 
чому сприяють налагоджені ділові взаємозв’язки 
науки і бізнесу, ініціативна політика держави.
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У статті розглянуто діяльність міжнарод-
них бюджетних авіакомпаній на ринку авіа-
перевезень України. Досліджено найкращі 
лоукост-авіакомпанії світу та Європи. Проа-
налізовано особливості побудови LCC бізнес-
моделі. Оцінено діяльність низькотарифних 
авіакомпаній-лідерів за кількістю польотів 
та за напрямками перевезення пасажирів в 
Україні. Розглянуто перспективи виходу на 
український ринок авіаперевезень світових 
лоукост-лідерів та прогноз збільшення паса-
жиропотоку України до 2030 року.
Ключові слова: бюджетні авіакомпанії, 
пасажирські перевезення, низькотарифні 
авіаперевізники, LCC, лоукост-авіакомпанії, 
низькі тарифи.

В статье рассмотрена деятельность меж-
дународных бюджетных авиакомпаний на 
рынке авиаперевозок Украины. Исследованы 
самые лучшие лоукост-авиакомпании мира 
и Европы. Проанализированы особенности 
построения LCC бизнес-модели. Оценена 
деятельность низкотарифных авиаком-
паний-лидеров по количеству полетов и по 

направлениям перевозки пассажиров в Укра-
ине. Рассмотрены перспективы выхода на 
украинский рынок авиаперевозок мировых 
лоукост-лидеров и прогноз роста пассажи-
ропотока Украины до 2030 года.
Ключевые слова: бюджетные авиакомпа-
нии, пассажирские перевозки, низкотариф-
ные авиаперевозчики, LCC, лоукост-авиа-
компании, низкие тарифы.

The article deals with the activities of interna-
tional budget airlines in the air transport market of 
Ukraine. The best low-cost airline companies in 
the world and in Europe were investigated. The 
features of LCC business model construction also 
were analyzed. The activity of low-cost airlines 
was estimated on the number of flights and in the 
directions of transportation passengers in Ukraine. 
The prospects of entering the Ukrainian market of 
air transportation of the world’s low-level leaders 
and the forecast of increasing the passenger traf-
fic of Ukraine by 2030 were considered.
Key words: low-cost airline, passenger trans-
portation, low-cost air carriers, LCC, low-cost 
airlines, low tariffs.

Постановка проблеми. В умовах зростаючої 
конкуренції авіаційна галузь за допомогою склад-
них взаємозв’язків з іншими галузями економіки 
сприяє економічному розвитку держав та користу-
ється результатами такого розвитку. Зі зростанням 
рівня прибутків та збільшенням попиту на авіаційні 
перевезення авіація стає важливим інструментом 
економічного розвитку.

Розвиток світового авіаційного ринку відбува-
ється під впливом динамічно змінних кон’юнктуро-
утворюючих чинників. При цьому актуальними 
проблемами є, зокрема, глобалізація міжнародних 
перевезень в межах глобальних та стратегічних 
альянсів авіаперевізників, жорстка конкуренція, 
зростання прямих операційних витрат, а особливо 
за рахунок постійного росту цін на світовому 
паливно-мастильному ринку [1].

З урахуванням сучасних тенденцій світової гло-
балізації, особливостей географічного положення 
України як «сполучного мосту» між Європою та 
Азією для вітчизняного авіаційного транспорту є 
перспективи подальшого розвитку та зміцнення 
позицій у світовій системі повітряних перевезень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку міжнародних авіаційних 
перевезень присвячені наукові праці провід-
них вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема 
О.К. Антонова, І. Ансоффа, Р.Р. Гудими, Т.О. Коло-
мойця, В.В. Копейчiкова, Є.В. Крикавського, 
Ю.В. Кондратюка, C.П. Корольова, Л.К. Каде-
нюка, Ф. Котлера, В.І. Сергєєва, А.І. Семененко, 

С.А. Уварова, Ш.К. Шкарпури. Особливості взає-
модії підприємств авіаційної галузі досліджували 
В.І. Щелкунов, Ю.Ф. Кулаєв, В.М. Загорулько, 
М.Ю. Григорак, Н.Є. Полянська та інші вітчизняні 
вчені.

Постановка завдання. Метою роботи є дослі-
дження діяльності міжнародних бюджетних авіа-
компаній на ринку авіаперевезень України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах сьогодення важливими та пріоритет-
ними напрямами вивчення в галузі цивільної авіа-
ції України є дослідження факторів, що впливають 
на обсяги авіаційних перевезень, та пошук інстру-
ментів, які зможуть підвищити конкурентоспро-
можність авіакомпаній.

У 2017 році на світовому ринку авіаперевіз-
никами є близько 600 авіакомпаній різних форм 
власності та різних розмірів. За даними британ-
ської консалтингової компанії “Skytrax”, яка опи-
тала близько 20 млн. пасажирів, найкращими авіа-
компаніями світу у 2017 році стали “Qatar Airways”, 
“Singapore Airlines” та “All Nippon Airways”.

Варто зазначити, що в десятку найкращих в 
2017 році увійшли дев’ять авіакомпаній Азії та 
лише одна авіакомпанія Європи [2] (рис. 1).

З появою на ринку авіаційних перевезень лоу-
кост-компаній традиційні авіакомпанії, які викорис-
товують загальноприйняті методи побудови авіа-
ційного бізнесу, відчули значну конкуренцію.

Варто зазначити, що немає єдиного визначення 
“low cost company” (LCC), але загальноприйнятим 
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є таке: low cost airline – це авіаперевізник, який 
пропонує загалом низькі тарифи, при цьому не 
надаючи більшість традиційних пасажирських 
послуг [5].

Ключовими елементами LCC бізнес-моделі в 
умовах сьогодення є один клас обслуговування, 
проста структура тарифу з обмеженою диферен-
ціацією послуг та відсутня практика повернення 
грошей за невикористаний квиток та послуги пере-
бронювання [7, с. 11].

Також низькотарифні авіаперевізники викорис-
товують агресивний маркетинг, ефективну про-
граму використання палива, а їх пасажирами є 
туристи з вільним часом і бізнес-пасажири.

Концепція дешевих пасажирських авіапереве-
зень вперше з’явилася в США. Так стала працю-
вати американська компанія “Southwest Airlines”.

Згідно з даними IATA на частку лоукостів 
к 2017 році припадає близько 30% світового 
пасажиропотоку, а саме 1,2 млрд. пасажирів. 
А за останні двадцять років більш ніж у 300 разів 
зросла кількість авіапасажирів, перевезених лоу-
костерами [5].

Відзначається також, що низька ціна на нафту, 
а отже, і авіаційне паливо дала змогу компаніям 
стримати зростання цін і таким чином стимулю-
вати перевезення. Ціна на авіагас у 2017 році 
збільшилась на 25% порівняно з 2016 роком, зали-
шаючись при цьому набагато нижчою цін протягом 
десяти років до цього [1].

В умовах глобальної конкуренції авіаком-
панії-лоукости використовують досить широ-

кий набір прийомів, які дають змогу тримати 
низькі тарифи на авіаперевезення. По-перше, 
це зменшення традиційних видів сервісу на 
борту, по-друге, відсутність поділу салону на 
класи. Так, середньостатистичний звичайний 
літак перевозить 128 пасажирів, а лоукост – 
148 осіб. По-третє, лоукост-літаки звільняються 
від зайвого вантажу, оскільки це істотно впливає 
на тариф перельоту, а також розважальної інф-
раструктури для пасажирів.

Також LCC оптимізують використання свого 
флоту, зменшуючи час простою машин. Кожен 
борт “Southwest Airlines” у середньому вико-
нує за добу близько шести рейсів, проводячи в 
польоті майже 11 годин. Згідно з даними аналіти-
ків в Європі 30% пасажирів бюджетних авіаліній, 
які щойно вийшли на ринок, складають колишні 
клієнти традиційних перевізників, а решта 70% – 
люди, які через свій невисокий достаток взагалі 
раніше не літали [1].

Серед LCC у 2017 році перше місце у світі, 
згідно з результатами британської консалтингової 
компанії “Skytrax”, посіла “AirAsia” (в Європі най-
кращим лоукостером є “Norwegian”) [2] (табл. 1).

LCC авіаперевізники ввели нову, більш просту 
модель розрахунку тарифу, побудовану на основі 
вартості перевезення в один бік. Їхня увага на ціно-
утворенні кожної ділянки польоту була об’єднана з 
усуненням низки обмежень по білету, що, як пра-
вило, є частиною тарифів на зворотній ділянці 
маршруту в традиційних авіаперевізників. Напри-
клад, тарифи на зворотній ділянці маршруту, якщо 
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Рис. 1. ТОП-10 авіакомпаній світу у 2017 році

Джерело: побудовано авторами за даними компанії “Skytrax”
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вони включають ніч суботи, є дешевшими, тоді як 
повернення в той самий день, що й день вильоту, 
часто найдорожчі з усіх [7, с. 12].

Низькотарифні авіаперевізники також запрова-
дили систему управління доходами, адже зазда-
легідь наявні найдешевші тарифи, а вартість пере-
везення зростає з наближенням дати вильоту. Цей 
підхід відрізняється від підходу традиційних авіа-
перевізників, на основі якого продаються місця за 
різними тарифами одночасно, а тариф залежить 
від умов, дійсних для певного типу придбаного 
квитка [1].

Загалом можна констатувати, що функціону-
вання лоукост-компаній визначило нові умови 
на авіаційному ринку перевезень, що значно 
загострило конкуренцію перевізників не лише в 
цивільній авіації, але й на інших видах транспорту. 
Відповідно, традиційні авіаперевізники почали 
використовувати відомі методи витіснення кон-
курентів, зокрема створення крупних авіаційних 
альянсів (збільшення частки ринку, пропозиція 
нових можливостей для пасажирів, оптимізація 
графіків маршрутів) [7, с. 13].

В умовах зростаючого цінового тиску та наяв-
ності лоукост-перевізників пропонувати більш 
високі тарифи для пасажирів вже не актуально. 
Традиційні авіакомпанії змушені змінювати прі-
оритети і переорієнтовувати свою діяльність в 
бік підвищення ефективності роботи, розробля-
ючи альтернативні моделі, що покликані сприяти 
поверненню пасажирів.

В сучасних умовах глобалізаційних змін авіа-
ційна галузь належить до базових, стратегічно 
важливих секторів економіки України, однак сьо-
годні наявний потенціал використовується недо-
статньо, а сама авіаційна галузь перебуває під 
впливом зростаючих проявів системної кризи. Це 
стосується практично всіх найважливіших скла-
дових авіаційної галузі, а саме авіабудування, 
авіаційних перевезень та транспортної інфра-
структури.

Важливим кроком підтримки процесу лібера-
лізації повітряних сполучень стало парафування 
в 2013 році у Вільнюсі Угоди про Спільний авіа-
ційний простір (САП) між Україною та країнами 
ЄС, яка й досі очікує підписання. Зроблені Урядом 
кроки дадуть змогу збільшити обсяг трансфер-
них потоків через Україну і сприятимуть розвитку 
інших галузей економіки [9].

Нині Україна входить до складу шести країн 
світу, що мають власний авіаційний комплекс, а 
саме від виробництва до авіаційних перевезень. 
Збереження та розвиток цього сектору національ-
ної економіки, сприяння стабільному розвитку 
ринку авіаційних послуг – це запорука майбут-
нього високотехнологічного розвитку української 
економіки, одна з гарантій поширення позитивного 
іміджу України на світовій арені.

Сучасна концепція розвитку авіатранспортного 
ринку передбачає розширення спектру взаємо-
дії всіх учасників перевізного процесу, а особливо 
авіакомпаній та аеропортів. Приведення інфра-
структури авіаційного транспорту у відповідність до 
міжнародних вимог є важливою складовою страте-
гії держави, спрямованою на забезпечення конку-
рентоспроможності України на світовому ринку [4].

11 травня 2017 року Рада ЄС офіційно затвер-
дила надання Україні безвізового режиму з Євро-
пейським Союзом. Безвізовий режим – статус, що 
дає змогу громадянам України вільно перетинати 
міждержавні кордони країн ЄС без попереднього 
звернення до посольства для отримання дозволу. 
Це сприятиме зростанню обсягів авіаперевезень, 
створенню нових лоукост-авіакомпаній в Україні, 
які надають послуги пасажирам за відносно ниж-
чими цінами, ніж традиційні авіалінії, в обмін на 
відмову від більшості традиційних пасажирських 
послуг [9].

Згідно з даними Державної авіаційної служби 
України у 2017 році українські авіакомпанії 
перевезли 10,5 млн. пасажирів, що на 27,5% 
більше, ніж у 2016 році (з них міжнародні скла-
дають 9 613,6 тис. осіб). Пасажиропотоки через 
аеропорти України зросли на 27,6% і склали 
16 499,5 тис. осіб (зокрема, в міжнародному спо-
лученні – 14 591,7 тис. осіб) [3].

Україна зберегла привабливість для іноземних 
авіаперевізників, що багато в чому обумовлено 
вигідним географічним положенням та помірною 
ціновою політикою аеропортів за розвиненої інф-
раструктури окремих з них.

Згідно з даними Державіаслужби на авіацій-
ному ринку України у 2017 році працювали такі 
світові компанії-лідери (табл. 2).

Варто зазначити, що на ринку України працю-
ють декілька компаній-авіаперевізників з низькими 
цінами на квитки, які можуть використовувати укра-
їнці з невисоким рівнем доходу. Наприклад, угор-
ський лоукостер “WizzAir”, компанія “Air Arabia” з 

Таблиця 1
ТОП-10 лоукост-авіакомпанії світу  

та Європи у 2017 році
Місце Світ Місце Європа

1 “AirAsia” 1 “Norwegian”
2 “Norwegian” 2 “EasyJet”
3 “JetBlue Airways” 3 “Eurowings”
4 “EasyJet” 4 “Ryanair”
5 “Virgin America” 5 “Vueling Airlines”
6 “Jetstar Airways” 6 “Jet2.com”
7 “AirAsiaX” 7 “WOW Air”

8 “Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras” 8 “NIKI”

9 “Southwest Airlines” 9 “Monarch Airlines”
10 “Indigo” 10 “Wizz Air”

Джерело: складено авторами за даними компанії “Skytrax”
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Об’єднаних Арабських Еміратів, ізраїльський авіа-
первізнік “UP”, іспанська “Vueling Airlines”, грець-
кий “AegeanAir”, латвійський “AirBaltic”, турецькі 
“AtlasGlobl” і “Pegasus Airlines”, азербайджанський 
“AZAL jet” і український “Yanair” [6].

Також поява на українському ринку бюджетних 
авіакомпаній стала стимулом до введення нових 
low-cost-тарифів у провідного українського авіапе-
ревізника «Міжнародні авіалінії України». Авіаком-
панія має намір продавати в рік близько 500 тис. 
авіаквитків за LCC-концепцією. Зараз на сайті МАУ 
можна купити квитки на деякі рейси за новими 
тарифами, які іноді вдвічі або втричі дешевші, 
ніж попередній бюджетний тариф «тільки ручний 
багаж» [6].

Ірландська авіакомпанія “Ryanair”, яка у 
2017 році перевезла понад 140 млн. пасажи-
рів, є найбільш очікуваним в Україні лоукостом. 
Представники лоукост-перевізника 23 березня 
2018 року підписали договори про співробітництво 
з керівництвом аеропортів «Бориспіль» (10 марш-
рутів з Києва) та «Львів» (5 маршрутів зі Львова). 
Польоти авіакомпанії “Ryanair” з Києва і Львова 
стартують 15 жовтня 2018 року. Поки що найближчі 
міста, з яких можна полетіти “Ryanair”, – польські 
Краків і Гданськ. Лоукостер “Ryanair” почне викону-
вати рейси в Україну з 6 європейських країн. Також 
авіакомпанія розглядає можливість відкриття вну-
трішніх рейсів по Україні.

Значна частина квитків авіакомпанії “Ryanair” 
спочатку буде продаватися за ціною 10 євро, при 
цьому середня вартість квитка на рейси “Ryanair” 
становитиме менше 40 євро. Компанія розрахо-
вує за перший рік перевезти 1 мільйон українців. 
Також лоукостер планує нарощувати інвестиції в 
Україну великими темпами [3].

Щодо напрямків руху найбільших лоукостів 
України, то у 2017 році компанії пропонували пере-
льоти за такими маршрутами (табл. 3).

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, в сучасних умовах розвиток низькотариф-

них авіаліній є перспективним напрямом для 
ринку України, який характеризується відносно 
невисоким рівнем доходів населення, а особливо 
в регіонах. Можливість надання авіаційних послуг 
за низькими тарифами збільшить у десятки разів 
перевезення з регіональних аеропортів, а також 
дасть можливість розвиватися вже сформованій, 
але не ефективно діючій аеропортовій мережі в 
країні, самим регіонам та забезпечить соціальні та 
культурні потреби населення в зростаючих тран-
спортно-економічних зв’язках з країнами Євросо-
юзу та СНД.

Також слід зазначити, що останніми роками 
загострюється проблема модернізації льотного 
парку. Вагомим фактором зниження конкуренто-
спроможності авіакомпаній є літаки, які морально 
застарілі та не відповідають нормам авіаційної 
безпеки. Більшість авіакомпаній потребує онов-
лення парку літаків. Але для його модернізації 
необхідні значні фінансові інвестиції, що пов’язане 
з високою вартістю авіаційної техніки. Ще однією 
невирішеною проблемою є економія авіаційного 
палива сучасних авіакомпаній.

Введення безвізового режиму в Україні спри-
чинило зростання загального пасажиропотоку, 
що залежить загалом від економічної та політич-
ної ситуації в Україні. Важливими факторами є 
зростання купівельної спроможності населення 
і стабільність в економіці. Отже, скасування віз 
та відновлення інтересу іноземних авіакомпа-
ній (вихід на український авіаринок лоукостерів) 
дадуть змогу суттєво підвищити обсяги авіапере-
везень в Україні.

З розширенням присутності низькотарифних 
авіакомпаній в ЄС обсяг авіаперевезень збіль-
шився на 230%. Частка бюджетних авіаліній в кра-
їнах з розвиненою туристичною інфраструктурою 
становить 43–54% (Велика Британія – 54%, Іспа-
нія – 55%, Польща – 55%).

Прихід нових бюджетних авіаліній на ринок 
України дасть змогу збільшити кількість пасажирів 

Таблиця 2
Авіакомпанії-лідери за кількістю польотів в Україні у 2014–2017 роках

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
“Ukraine International 
Airlines”

“Ukraine International 
Airlines”

“Ukraine International 
Airlines”

“Ukraine International 
Airlines”

“Аeroflot-Russian Аrlines” “Turkish Аirlines” “Turkish Аirlines” “Turkish Аirlines”
“Turkish Аirlines” “Аeroflot-Russian Аrlines” “Belavia” “Belavia”
“Emirates” “Belavia” “Аeroflot-Russian Аrlines” “Lot Polish Аirlines”
“Transaero Аirlines” “Transaero Аirlines” “Lot Polish Аirlines” “Wizz Аir”
“Qatar Аirways” “Lufthansa” “Siberia Аirlines” “Pegasus Аirlines”
“Lufthansa” “Lot Polish Аirlines” “Аir Moldova” “Аir Moldova”
“Аirline Utair-Ukraine” “Emirates” “Аzur Аirlines” “Аzur Аirlines”
“British Аirways PLC” “Qatar Аirways” “Transaero Аirlines” “Dniproavia”
“Belavia” “Аirline Utair-Ukraine” “Pegasus Аirlines” “Lufthansa”

Джерело: складено авторами за даними Державної авіаційної служби України
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до 71 млн. у 2030 році, що сприятиме стрімкому 
росту щорічного пасажиропотоку в регіональних 
аеропортах. Також він забезпечить робочими міс-
цями близько 800 тис. осіб та матиме позитивний 
вплив на зростання ВВП України до 65 млрд. грн. 
у 2030 році.

Отже, функціонування лоукост-компаній 
запровадило нові умови на ринку авіаційних 
послуг, що загострило конкуренцію перевізників 
не лише в цивільній авіації, але й на інших видах 
транспорту. Традиційні авіакомпанії почали 
використовувати відомі методи витіснення кон-
курентів, зокрема створення великих альянсів 
(збільшення частки ринку, пропозиція нових мож-
ливостей для пасажирів, оптимізація графіків 
маршрутів). В умовах зростаючого цінового тиску 
та наявності бюджетних перевізників пропону-
вати більш високі тарифи для пасажирів вже не 
актуально. Традиційні авіакомпанії змушені змі-
нювати пріоритети та переорієнтовувати свою 
діяльність в бік підвищення ефективності роботи, 
розробляючи альтернативні моделі, що покликані 
сприяти поверненню пасажирів.
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Evropejska%20іntegracіja/.html.

Таблиця 3
Напрямки перевезення пасажирів компаніями-лоукостами в Україні у 2017 році

№ Компанія Місце відправлення (аеропорт) Напрямок руху (країна)
1 “WizzAir” Аеропорти: Київ «Жуляни», «Львів» Словаччина, Угорщина, Німеччина, Данія, 

Польща, Литва, Кіпр, Португалія, Великобританія
2 “Air Arabia” ДП МА «Бориспіль» Азербайджан, Вірменія, Бангладеш, Грузія, 

Індія, Ірак, Єгипет, КНР, Росія, Кувейт, ОАЕ, 
Судан, Ліван тощо

3 “UP” ДП МА «Бориспіль» Тель-Авів, Берлін, Будапешт, Ларнаки, Прага
4 “Vueling Airlines” ДП МА «Бориспіль» Барселона, Рим
5 “AegeanAir” ДП МА «Бориспіль» Афіни
6 “AirBaltic” Аеропорти: «Бориспіль», Одеса, Дніпро, 

Харків, Львів
Рига, Вільнюс, Таллінн

7 “AtlasGlobl” Аеропорти: Харків, Львів, Київ 
«Жуляни», Запоріжжя

Європа, Казахстан, Ірак, Іран

8 “Pegasus Airlines” Аеропорти: Київ «Жуляни», Харків, 
Львів, Запоріжжя

Стамбул, Анкара

9 “AZAL jet” Київ «Жуляни» Туреччина, Росія, Грузія, Казахстан, Іран, ОАЕ, 
КНР, США, Таїланд

10 “Yanair” Київ «Жуляни», Одеса, ДП МА «Борис-
піль»

Тбілісі, Батумі, Тель-Авів

11 МАУ ДП МА «Бориспіль», Харків, Львів, Дні-
про, Запоріжжя, Одеса, Вінниця

Амстердам, Анкара, Афіни, Берлін, Будапешт, 
Варшава, Венеція, Відень тощо

Джерело: складено авторами за даними авіакомпаній
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У статті розглянуто питання розвитку 
цифрової економіки, зокрема те, як вона 
впливає на інвестиційні потоки. Значну увагу 
приділено основним трендам прямих інозем-
них інвестицій (ПІІ) та прогнозам щодо май-
бутніх темпів зростання ПІІ у світовій еко-
номіці. Статистично доведено залежність 
між ВВП країни та розвитком ПІІ. Продемон-
стровано розвиток та важливість експансії 
цифрових компаній. Наведено власне обґрун-
тування важливості трьох елементів стра-
тегії розвитку цифрової економіки. 
Ключові слова: цифрова економіка, ВВП, 
прямі іноземні інвестиції, МНК, кореляційний 
зв’язок, драйвери зростання, ЮНКТАД.

В статье рассмотрен вопрос развития 
цифровой экономики, в частности то, как 
она влияет на инвестиционные потоки. 
Значительное внимание уделено основным 
трендам прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) и прогнозам относительно будущих 
темпов роста ПИИ в мировой экономике. 
Статистически доказана зависимость 

между ВВП страны и развитием ПИИ. Про-
демонстрировано развитие и важность экс-
пансии цифровых компаний. Дано собствен-
ное обоснование важности трех элементов 
стратегии развития цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, 
ВВП, прямые иностранные инвестиции, 
МНК, корреляционная связь, драйверы 
роста, ЮНКТАД.

The article discusses the development of the 
digital economy, especially how it affects invest-
ment flows. Particular attention is given to the 
main trend prediction of FDI and forecasts of 
growth rate of FDI in the global economy. It is sta-
tistically proved the correlation between GDP of 
the country and FDI flows. It is also demontrated 
the development and importance of the global 
expansion of digital companies. The paper pro-
vides three crucial elements of the strategy for 
the upgrowth of the digital economy.
Key words: digital economy, GDP, foreign direct 
investments, MNC, correlation, growth drivers, 
UNCTAD.

Постановка проблеми. Процеси глобалізації 
вплинули на механіку та географію інвестування. 
Сьогодні реалізуються фінансово-інвестиційні 
схеми, які вимагають залучення практично всіх 
учасників ринку та трансформації структури націо-
нальних економік країн світу. Безперечно, процеси 
інвестування відіграють важливу роль у розвитку 
національної економіки будь-якої країни світу. 

На сучасному етапі глобального розвитку від-
бувається відхід від традиційної економіки та 
збільшення частки цифрової. Саме такі обставини 
сприяють стрімкому розвитку бізнесу та країни 
у цілому, адже цифровізація економіки сприяє її 
зростанню та трансформації із сировинної у циф-
рову, викоріненню корупції та інтеграції до мережі 
розвинутих ринків. Проблема розвитку цифрової 
економіки в країнах третього світу та країнах, що 
розвиваються, пов’язана з відсутністю системної 
державної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значну увагу проблематиці розвитку цифрової 
економіки та її зв’язку з ПІІ приділяли зарубіжні та 
вітчизняні вчені, а саме: П. Друкер, С. Коляденко, 
І. Карчева, Ю. Пивоваров, К. Скінер, Е. Тоффлер, 
В. Фіщук, К. Шваб. Під час написання роботи були 
проаналізовані звіти ЮНКТАД та ООН.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення особливостей взаємодії ВВП та потоків 
прямих іноземних інвестицій, розкриття сутності 
цифрової економіки в контексті її впливу на інвес-
тиційні потоки, а також аналіз трендів ПІІ та темпів 
їх зростань у світовій економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головним трендом розвитку світової спільноти 

є переорієнтація на цифрову економіку та поси-
лення її впливу на інвестування. Саме розвиток 
комп’ютерних технологій, особливо інформаційно-
телекомунікаційних, сприяє створенню та поши-
ренню так званої цифрової економіки по всьому 
світові. На рис. 1 наведено дані стосовно підклю-
чення домогосподарств до Інтернету станом на 
2017 р. Очевидно, що вже більше половини домо-
господарств по всьому світові мають потенційну 
можливість приєднатися до цифрової економіки.

Головний вплив цифрової економіки на інвес-
тування проявляється через діяльність МНК. Коли 
МНК беруть на озброєння цифрові технології, то 
відбувається трансформація їх операційної діяль-
ності та, як наслідок, впливу, який мають їх філії на 
економіку приймаючих країн. Цифрова економіка 
створює абсолютно нові ринки збуту для компаній, 
які не потребують значних фінансових витрат на 
створення дистриб’юторської мережі або занадто 
вимогливого просування. На практиці це означає, 
що МНК, які використовують цифрові технології, 
маючи менше активів за кордоном, отримують 
більший дохід із продажів. Так, технологічні ком-
панії за співвідношення закордонних продажів до 
закордонних активів є дуже «легкими» компані-
ями. Водночас для традиційних МНК діє інше пра-
вило: та частка доходів від продажів компанії, що 
генерується за кордоном, більш-менш дорівнює 
частці закордонних активів компанії [7]. Телеко-
мунікаційні компанії очікувано мають найнижчий 
показник через природу свого бізнесу: телекомуні-
каційний сектор завжди «важкий» на активи.

Така ситуація підштовхує традиційні компа-
нії до впровадження цифрових рішень у свою 
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операційну діяльність, адже це дає змогу скоро-
тити витрати, вийти на нові ринки та підвищити 
загальну ефективність. Варто звернутися до рей-
тингу ЮНКТАД «ТОП 100 МНК» та проаналізувати 
основні статистичні дані. Зокрема, якщо поділити 
компанії у цьому рейтингу на три категорії (техно-
логічні, телекомунікаційні та традиційні), то отри-
маємо, що з 2010 по 2016 р. технологічні компанії 
наростили свої активи на 11%. Водночас телеко-
мунікаційні та традиційні компанії – на 1% та 0% 
відповідно. У розрізі операційного доходу техно-
логічні компанії знову попереду – 5% приросту з 
2010 по 2016 р. Інші категорії взагалі показують 
спад порівняно з 2010 р. – мінус 2%. Аналогічна 
ситуація спостерігається і в аспекті збільшення 
кількості працівників. У технологічних компаніях 
відбулося збільшення на 5%, тоді як інші компанії 
не продемонстрували значного росту (телекомуні-
каційні – 1%), або взагалі скоротилися (традиційні 
компанії – мінус 2%) [10].

Таким чином, можна стверджувати, що циф-
рові компанії сьогодні показують більш ефективний 
результат своєї діяльності. Нині немає жодних сум-
нівів, що такий тренд збережеться в найближчі роки.

Очевидно, що впровадження цифрових тех-
нологій трансформує глобальні ланцюги поста-
чання. Ланцюги стають більш розпорошеними, 
оскільки компанії для досягнення своїх виробни-
чих цілей більше не потребують великих інвести-
цій у виробництво. Таке твердження може ввести 
в оману щодо того, що цифрова економіка при-
зводить до зменшення обсягів ПІІ. Насправді, це 
не так, і цифрова економіка, навпаки, відкриває 
більше можливостей для інвестування, наприклад 
у великі інфраструктурні цифрові проекти або в 
невеликі цифрові стартапи [6]. 

Багато країн, розуміючи перспективи та важли-
вість цифрової економіки, розробили спеціальні 

плани розвитку цифрової економіки у себе в країні. 
Але більшість таких стратегій має недоліки через 
те, що або взагалі не зачіпають питання іноземних 
інвестицій в цифрову економіку, або фокусуються 
виключно на інвестиціях у цифрову інфраструк-
туру. Згідно з ЮНКТАД, успішна стратегія має 
покривати три елементи: інвестиції в інфраструк-
туру, у цифрові фірми та в дигіталізацію інших 
фірм по всіх секторах. Ці елементи між собою 
пов’язані. Для ефективного функціонування циф-
рової економіки для початку потрібно створити 
інфраструктуру, в межах якої й може існувати циф-
рова економіка. Але самої інфраструктури недо-
статньо – потрібні ті економічні суб’єкти, які розпо-
чнуть свою діяльність у цифровій економіці. Саме 
тут і виходять на перше місце інвестиції у цифрові 
компанії. Останній елемент – інвестиції в загальну 
дигіталізацію – необхідний для того, щоб в еконо-
міці не створився дисбаланс, коли лише один сек-
тор економіки буде швидко розвиватися, а всі інші 
переживати стагнацію. Всі три елементи в комп-
лексі можуть забезпечити створення та ефективне 
функціонування цифрової економіки. 

Зокрема, такі очікування на зростання сфор-
мовані завдяки відновленню та посиленню еконо-
мічного зростання у регіонах світу та збільшенню 
прибутків та економічній активності мультинаціо-
нальних корпорацій (МНК). Більше того, стабіль-
ність фондових ринків та зростання обсягів міжна-
родної торгівлі також позитивно впливатимуть на 
потоки ПІІ. 

Варто зазначити, що в глобальному масштабі 
цифрова економіка займає близько 22% світового 
ВВП, що свідчить про поступову дигіталізацію 
всіх сфер економіки, передусім розвинених країн, 
а також країн, що розвиваються. Зокрема, за 
результатами щорічного звіту про розвиток Китаю, 
економіка країни вже на 30% дигіталізована. Саме 
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Рис. 1. Доступ домогосподарств до Інтернету, %, 2017 р. [10]
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цифрова економіка стає рушійною силою еконо-
мічного зростання та грає стимулюючу роль у при-
скоренні процесу індустріалізації країни. Розвиток 
технологій та комп’ютеризації допомагають Китаю 
вийти з «пастки середнього доходу» і додають 
нові переваги в міжнародній конкуренції [4]. 

Існує твердження, що зростання обсягу ПІІ 
відбувається завдяки посиленню економічного 
зростання. Для перевірки наявності кореляції 
проаналізовано взаємозв’язок ВВП та потоків ПІІ 
на прикладі Китаю, який є основним донором та 
реципієнтом інвестицій в Азії. За допомогою про-
грамного забезпечення Statsoft були побудовані 
графіки кореляції зв’язку між ВВП та припливом 

інвестицій та між ВВП та відпливом інвестицій. 
Вони показують, що справді існує позитивна 
кореляція між змінними. Більше того, отриманий 
коефіцієнт кореляції є статистично значущим 
(p=0.05). У цілому за умови включення додатко-
вих змінних можна додатково підвищити досто-
вірність моделі. 

Таким чином, емпіричні приклади доводять, 
що існує позитивний зв’язок між ПІІ та ВВП, тому 
твердження про те, що відновлення зростання 
ВВП у світі є одним із драйверів зростання обсягу 
ПІІ, цілком обґрунтоване. Зрозуміло, що можуть 
бути окремі сумніви стосовно темпів економічного 
зростання в різних регіонах світу, але зміни, що 

відбуваються в економічній полі-
тиці держав, дають змогу складати 
оптимістичні прогнози. Так, у США 
очікується пом’якшення фіскаль-
ної політики, водночас Європа та 
Японія, скоріше за все, матимуть 
циклічний імпульс. Країни, що 
переважно експортують сировину 
та природні ресурси, отримають 
додаткові надходження за рахунок 
підвищення цін на біржові товари, 
особливо на нафту. Більше того, 
розширення міжнародної торгівлі, 
яке очікується на рівні 3,8% порів-
няно з 2,3% у 2016 р., також матиме 
позитивний ефект. З іншого боку, 
існує ризик зростання процентних 
ставок у світі, який може усклад-
нити фінансування інвестицій. 
У країнах, що розвиваються, цей 
ризик може ще супроводжуватися 
ризиком девальвації національних 
валют цих держав. Усе це нега-
тивно впливає на фінансування.

Водночас варто звернути увагу 
на те, що відплив інвестицій із роз-
винутих країн залишається слаб-
ким. Наприклад, у 2016 р. обсяг 
ПІІ з них скоротився на 11%, до 
1 трлн. доларів, переважно за 
рахунок зменшення інвестицій 
європейських МНК. Інвестиції з 
Північної Америки залишилися на 
тому ж самому рівні, тоді як інвес-
тиції з розвинутих країн Азіатсько-
Тихоокеанського регіону досягли 
свого найвищого рівня з 2008 р. 
Потік інвестицій із країн, що роз-
виваються, зменшився на 1%, до 
383 млрд. доларів, незважаючи на 
збільшення ПІІ з Китаю, який тепер 
є другим за обсягом донором 
інвестицій у світі. У 2018 р. можна 
очікувати певного пожвавлення 

FDI Inflow = 1531E7 + ,02483 * GDP 
Correlation: r = ,92694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FDI Outflow = -939E7 + ,01311 * GDP 
Correlation: r = ,91294 

 

 

 

Рис. 2. Кореляція між ВВП та ПІІ (на основі Китаю) [10]
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інвестицій із розвинутих країн Північної Америки, 
та особливо з Європи. 

Згідно з опитуванням ЮНКТАД, десятка най-
більш перспективних країн-донорів складається 
з Китаю, США, Німеччини, Великобританії, Япо-
нії, Індії, Франції, ОАЕ, Італії та Республіки Корея; 
тож ми бачимо, що чотири з 10 країн – це країни, 
що розвиваються. Натомість десятка перспектив-
них країн-реципієнтів включає в себе США, Китай, 
Індію, Індонезію, Таїланд, Бразилію, Великобри-
танію, Німеччину, Мексику та Філіппіни. У цьому 
списку з 10 країн сім – це ті, що розвиваються. Тобто 
бачимо, що загальний тренд залишається незмін-
ним: донорами переважно виступають розвинуті 
країни, а реципієнтами – країни, що розвиваються 
[3]. Водночас Китай займає вже першу сходинку 
серед найперспективніших донорів. Можна очіку-
вати, що в майбутньому країни, що розвиваються, 
все більше будуть посилювати свою присутність. 

Для глибшого розуміння трендів у глобаль-
ному інвестуванні необхідно розглянути інвести-
ційну політику в світі. У щорічному Звіті про світові 
інвестиції (World Investment Report 2017) цьому 
питанню присвячується окремий розділ, в якому 
наголошується, що інвестиційна політика у цілому 
стає більш складною, різноманітною та нестабіль-
ною. Варто зазначити, що більшість країн уже має 
спеціальне законодавство, що регулює транскор-
донні інвестиції. Це законодавство часто дублює 
норми міжнародних інвестиційних угод. Тож у разі 
реформування таких угод необхідно брати до 
уваги і внутрішні норми окремих країн. Окрім того, 
сама кількість таких угод продовжує зростати: ста-
ном на кінець 2016 р. їх налічувалося вже 3 324.

Визначною подією у сфері інвестиційної полі-
тики стало прийняття групою G20 Керівних прин-
ципів глобальної інвестиційної політики. Це перший 
випадок, коли різні країни з різним рівнем розвитку 
досягли консенсусу стосовно інвестиційних питань. 
Узгодженість набуває ще більшої важливості, коли 
йдеться про другу фазу реформи міжнародних 
інвестиційних угод, яка передбачає оновлення ста-
рих договорів. Більш ніж 95% від загальної кількості 
договорів були укладені до 2010 р. та містять певні 
невідповідності, які призводять до складнощів у 
процесі захисту інвестицій [5]. 

Такий стан справ потребує ефективної модер-
нізації. Очевидно, найбільш продуктивним є той 
варіант, коли відбувається спільне трактування 
договірних положень. Незважаючи на розбіжності 
у трактуваннях між країнами, такий спосіб може 
бути ефективним як у плані часу, так і в плані еко-
номічних витрат на його імплементацію. Однак 
якщо між країнами вже є якась суперечка з при-
воду інвестицій, яка випливає з розбіжного трак-
тування окремих положень, то тоді цей спосіб є 
повністю неефективним. З іншого боку, наведені 
способи можна поєднувати, тож країни можуть 

вибрати не один спосіб, а цілий набір, який буде 
ефективно використовуватися саме в контек-
сті цієї окремої країни. Головний принцип, яким 
повинна керуватися країна у виборі способу онов-
лення, – це принцип послідовності. 

Таким чином, формування цифрової економіки 
постає на порядок денний усіх країн глобальної 
спільноти, оскільки вона є ефективною базою роз-
витку країни та посилення її міжнародної конку-
ренції. Поточні тренди в інвестуванні свідчать про 
те, що структура країн-інвесторів та країн-реципі-
єнтів залишиться однаковою.

Висновки з проведеного дослідження. 
У роботі було розкрито сутність поняття цифро-
вої економіки в контексті її впливу на інвестиційні 
потоки. Емпірично доведено існування позитивного 
кореляційного зв’язку між ВВП та обсягом потоків ПІІ. 
З огляду на прогнози прискорення темпів росту сві-
тового ВВП, можна прийти до висновку, що в 2018 р. 
очікується подальше зростання обсягу потоків ПІІ. 
Крім того, у роботі продемонстровано розвиток та 
важливість експансії цифрових компаній. Зі свого 
боку, цифрова економіка створює абсолютно нові 
ринки збуту для компаній, які не потребують значних 
фінансових витрат на створення дистриб’юторської 
мережі або занадто вимогливого просування. Такі 
переваги архітектури цифрової економіки підтвер-
джують її актуальність та необхідність. 
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У статті висвітлено сутність поняття 
зовнішньоекономічної діяльності регіону. 
Значну увагу приділено особливостям та 
чинникам розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності Причорноморського регіону Укра-
їни. Досліджено стан зовнішньоторговель-
ної діяльності даного регіону. Доведено важ-
ливість формування стратегічних напрямів 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств Причорноморського регіону 
України. Розглянуто сучасні проблеми та 
перспективи розвитку зовнішньоекономіч-
ної діяльності Українського Причорномор’я. 
Ключові слова: Причорноморський регіон, 
зовнішньоекономічна діяльність, експорт 
продукції, імпорт продукції, проблеми, роз-
виток.

В статье освещена сущность понятия 
внешнеэкономической деятельности 
региона. Значительное внимание уде-
лено особенностям и факторам развития 
внешнеэкономической деятельности При-
черноморского региона Украины. Иссле-
дована внешнеторговая деятельность 
данного региона. Доказана важность фор-
мирования стратегических направлений 

развития внешнеэкономической деятельно-
сти предприятий Причерноморского реги-
она Украины. Рассмотрены современные 
проблемы и перспективы развития внешне-
экономической деятельности Украинского 
Причерноморья.
Ключевые слова: Причерноморский регион, 
внешнеэкономическая деятельность, экс-
порт продукции, импорт, проблемы, разви-
тие.

The article outlines the essence of the concept 
of foreign economic activity of the region. Con-
siderable attention is paid to the peculiarities 
and factors of development of foreign economic 
activity of the Black Sea region of Ukraine. The 
analysis of the foreign trade activity of this region 
is investigated. The significance of the formation 
of strategic directions of development of foreign 
economic activity of enterprises in the Black Sea 
region of Ukraine has been proved. Also, con-
temporary problems and prospects of develop-
ment of foreign economic activity of the Ukrainian 
Black Sea region are considered.
Key words: the Black Sea region, foreign eco-
nomic activity, export of products, import of pro-
duction, problems, development.

Постановка проблеми. В умовах інтернаціо-
налізації та глобалізації все більше зростає роль 
зовнішньоекономічної діяльності в економічному 
розвитку як країни у цілому, так і її окремих регіо-
нів. Зокрема, в Україні зовнішня торгівля є одним 
із найважливіших джерел наповнення державного 
бюджету. Крім того, економічна взаємодія з іншими 
країнами змушує знижувати витрати, підвищувати 
продуктивність праці, підтримувати необхідний 
рівень конкурентоспроможності. Отже, торгівля 
із зарубіжними країнами є потужним додатковим 
імпульсом розвитку національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблеми розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності Причорномор-
ського регіону України зробили такі вітчизняні вчені, 

як: І.В. Гончаренко [1], О.В. Єлісєєнко [3, с. 9–12], 
І.Т. Кіщак [4], Н.В. Короленко [5], У.Л. Сторожилова 
[6], О.В. Шереметинська [7] та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності 
Українського Причорномор’я та обґрунтування 
перспектив та напрямів удосконалення її подаль-
шого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зовнішньоекономічна діяльність кожного регіону 
країни є важливою умовою економічного зрос-
тання держави загалом. Особливо це актуально 
за сучасних умов, коли набувають інтенсивного 
розвитку процеси міжнародної економічної інте-
грації, транснаціоналізації, міжнародного поділу 
праці, глобалізації світового господарства.
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Таблиця 1
Обсяги зовнішньої торгівлі товарами Причорноморського регіону  

в загальній структурі України, січень 2018 р.  [2]
Експорт Імпорт

Області тис. дол. США
у % до 

загального 
обсягу

тис. дол. США
у % до 

загального 
обсягу

Сальдо

Миколаївська 169142,8 4,5 53219,0 1,3 115923,8
Одеська 144717,8 3,9 99875,6 2,5 44842,2
Херсонська 17621,7 0,5 11281,1 0,3 6340,6
Інші області 3392748,4 91,1 3843963,5 95,9 451211,1
Україна 3724230,7 100,0 4008339,2 100,0 –284108,5

Економічна сутність зовнішньоторговельної 
діяльності регіону полягає у тому, що це система 
знань про методи дослідження зовнішньоеконо-
мічних зв'язків та результати даного виду діяль-
ності за даними економіко-статистичної інформа-
ції регіону [3, с. 9].

Розвиток зовнішньоторговельних операцій 
Українського Причорномор’я є важливим елемен-
том розширення спектру взаємодії різних регіо-
нальних економік у межах єдиної національної 
економіки України. 

Характерною особливістю Українського Причор-
номор’я є його багатогалузева економіка. Регіон є 
індустріально-аграрним. Сприятливі умови тери-
торіально-географічного розташування регіону 
зумовили формування на його території потуж-
ної багатогалузевої промисловості, розвиненого 
агропромислового комплексу, розгалуженої тран-
спортної мережі, портового господарства та ство-
рення значної виробничої, наукової та соціальної 
інфраструктури. 

Ще однією особливістю Причорноморського 
регіону є його практично повна лібералізація 
зовнішньої торгівлі, яка призвела до змін зовніш-
ньоекономічної стратегії і пріоритетів, що, своєю 
чергою, вимагало змін у структурі зовнішньоторго-
вельної політики за рахунок установлення нових 
форм організації й управління зовнішньоекономіч-
ною діяльністю у цьому регіоні.

Район має досить вигідне географічне поло-
ження. На південному сході він межує з Росій-
ською Федерацією, на північному заході – із 
центральним районом України, на заході – з 
Молдовою, на південному заході – з Румунією. 
Причорноморський регіон має вигідне еконо-
міко-географічне положення також відносно 
транспортних магістралей. Через його територію 
проходять залізничні, водні та повітряні шляхи, 
які сполучають Україну з багатьма зарубіжними 
країнами.

Товарна структура зовнішньої торгівлі Причор-
номорського регіону України охоплює багато видів 
національних товарів, але список товарів, на які 
припадають основні обсяги валюти, налічує не 
більше десяти позицій: метали, товари хімічної 

промисловості, добрива, деякі види продукції хар-
чової промисловості (табл. 1).

Причорноморський регіон експортував товарів 
на 331 482,3 тис. дол. США, що становить 8,9% 
від загального експорту України, та імпортував 
164 375,7 тис. дол. США, тобто частка імпорту При-
чорноморського регіону товарів дорівнює 4,1% у 
загальній структурі імпорту України. Таким чином, 
за січень 2018 р. сформувалося позитивне сальдо 
Причорноморського регіону зовнішньоторговель-
ного балансу товарів у розмірі 167 106,6 тис. дол. 
США. Значення сукупного сальдо торговельного 
балансу України загалом, як видно з табл. 1, нега-
тивне через від’ємне сальдо торгівлі. Для поліп-
шення даної ситуації потрібно досягнути значного 
зниження імпорту товарів.

Основу товарної структури експорту Одесь-
кої області становили продукти рослинного похо-
дження – 48,0%, жири та олії тваринного або рос-
линного походження – 21,0%, продукція хімічної та 
пов’язаних із нею галузей промисловості – 11,9% [2].

Основу товарної структури експорту Микола-
ївського регіону становили продукти рослинного 
походження – 56,9% від загального його обсягу, 
продукція хімічної та пов’язаних із нею галузей 
промисловості – 22,4%, механічне та електротех-
нічне обладнання – 9,5%. 

Основу товарної структури експорту Херсон-
ської області становили продукти рослинного похо-
дження – 39,5%, готові харчові продукти – 16,1%, 
недорогоцінні метали та вироби з них – 13,0% [2].

У товарній структурі імпорту основна частка 
припадає на машини та устаткування, засоби 
наземного транспорту, плавучі засоби, пластмаси 
та вироби з них, прилади та апарати. 

Зовнішньоторговельна діяльність є дуже важ-
ливою для економіки регіону. В Одеській та Мико-
лаївській областях експортна та імпортна квоти 
є досить високими, їх економіки досить сильно 
залежать від зовнішньої торгівлі. Щодо Херсон-
ської області, то вона значно меншою мірою бере 
участь у світовій торгівлі.

Щодо географічної структури в експорті 
Одеської та Миколаївської областей найбільшою 
є частка країн Азії, у Херсонській області – євро-
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пейських країн. У структурі імпорту країни Європи 
займають перше місце в Миколаївській області, 
тоді як у Херсонській та Одеській областях ліди-
рують країни Азії. Частка країн СНД помітно зни-
жується протягом років як в імпорті, так і в екс-
порті в усіх трьох областях, проте досі займає 
важливе місце.

На даному етапі існує низка негативних чинни-
ків, що мають значний стримуючий вплив на екс-
порт областей Причорномор’я, серед яких можна 
виокремити найважливіші [6, с. 10]: 

– низька конкурентоспроможність промислової 
продукції, насамперед машино-технічних виробів; 

– важкий фінансовий стан більшості підпри-
ємств обробної промисловості та конверсійних 
виробництв, що робить практично неможливим 
інвестування в перспективні, орієнтовані на екс-
порт проекти за рахунок внутрішніх ресурсів;

– значне знецінювання національної валюти 
протягом останніх років; 

– недостатній розвиток вітчизняних систем сер-
тифікації і контролю якості експортної продукції на 
тлі значного підсилення останнім часом вимог до 
споживчих і екологічних характеристик, а також до 
безпеки продукції, яка реалізується на ринках про-
мислово розвинутих країн;

– нестача спеціальних знань і досвіду роботи у 
сфері експорту у більшості українських підприєм-
ців, а також недостатня координованість їх діяль-
ності на зовнішніх ринках; 

– розрив традиційних виробничих зв’язків на 
пострадянському економічному просторі;

– збереження елементів дискримінації укра-
їнських експортерів за кордоном, застосування 
методів обмежувальної ділової практики, зокрема 
картельних угод для витіснення чи недопущення 
України на перспективні ринки; 

– низький світовий рейтинг надійності України 
для кредитів та інвестицій, що ускладнює викорис-
тання іноземних фінансових ресурсів для розви-
тку експортного потенціалу країни;

– норми українського законодавства, які закрі-
плюють відповідальність постачальника за недо-
броякісну продукцію, не відповідають принципам, 
що прийняті в міжнародній практиці.

Крім того, слабкою стороною експорту регі-
ону є його структура, в якій переважають сиро-
вина та продукти первинної обробки, натомість 
частка наукоємної продукції є дуже малою, що 
не відповідає світовим тенденціям. Нестабіль-
ність законодавства та умов ведення бізнесу 
не дають змоги підприємцям упроваджувати 
довгострокові стратегії розвитку та утримують 
їх в умовах невизначеності та невпевненості в 
майбутньому. До того ж жорстка грошово-кре-
дитна політика та високі податки перешкоджа-
ють модернізації виробництва та впровадженню 
нових технологій.

Успішному розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності регіону перешкоджають відомі загаль-
нонаціональні проблеми [1]:

– відсутність національної експортної стратегії;
– неефективна державна підтримка експортерів; 
– недостатній рівень доступу українських това-

рів і послуг до зовнішніх ринків; 
– інші політичні та економічні ризики. 
Проблемними питаннями Причорноморського 

регіону залишаються неефективні заходи підтримки 
та стимулювання збільшення обсягів експорту, 
притоку іноземних інвестицій, розвитку міжрегіо-
нального співробітництва, зокрема її економічного 
складника, скасування пільгового режиму оподат-
кування, обмежений доступ до програм та ініціатив 
ЄС у рамках Європейського інструменту сусідства 
та партнерства Європейської політики сусідства [1].

Відсутність належного ресурсного забезпе-
чення країни, велике технологічне відставання від 
розвинених країн, а також низький рівень доходу 
роблять дешеву робочу силу єдиним джерелом 
конкурентних переваг експортоорієнтованих під-
приємств Причорноморського регіону, що не є пер-
спективним у довгостроковому плані. Негативні 
дії, що стримують розвиток експортоорієнтованої 
стратегії підприємств регіону, на жаль, притаманні 
сьогодні сучасному механізму зовнішньоекономіч-
ного регулювання в Україні [7].

Однією з основних проблем у сфері законодав-
чого регулювання питань ЗЕД Причорноморського 
регіону є розпорошеність нормативно-правової 
бази: значна кількість законів, постанов, концепцій 
регулює лише окремі аспекти ЗЕД даного регіону, 
натомість відсутній єдиний законодавчий доку-
мент, який би регулював виключно ЗЕД. Це поро-
джує різночитання й цій сфері, неоднозначне розу-
міння участі Причорноморського регіону у ЗЕД, 
полеміку щодо того, чи є регіон суб'єктом ЗЕД.

Запобіганню імпортної експансії сприятиме 
запровадження сучасних технічних та правових 
інструментів митного контролю та оцінки митної 
вартості імпортованих товарів, підвищення ефек-
тивності застосування засобів нетарифного регу-
лювання імпорту продукції щодо контролю над 
якістю, безпекою імпортованих товарів, виконан-
ням фітосанітарних та ветеринарних норм, запо-
бігання контрабанді, ввезенню контрафактної про-
дукції тощо [5].

Отже, за умови підтримки пріоритетних галу-
зей, високотехнологічних виробництв, подальшого 
розвитку морегосподарського комплексу, віднов-
лення суднобудування, організації ефективного 
агропромислового виробництва, впровадження 
нових технологій, збільшення надходжень прямих 
іноземних інвестицій у наявні та нові підприємства 
області загальний обсяг експорту може збільши-
тися та забезпечити позитивний баланс зовніш-
ньої торгівлі регіону. 
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У розвитку Причорноморського регіону важливу 
роль відіграє регіональний фактор інтеграційного 
розвитку країни, який передбачає освоєння нових 
товарних регіональних ринків збуту, забезпечення 
експортно-імпортної збалансованості, викорис-
тання порівняльних переваг міжнародного поділу 
праці для нарощування економічного потенціалу 
регіону та держави у цілому. 

Для Причорноморського регіону необхідне роз-
роблення ефективної податкової, структурної, 
інвестиційної, фінансової та інноваційної полі-
тики, яка має бути спрямована на прискорення 
диверсифікації капіталу, розвиток промислового 
комплексу, реалізацію визначених державою пріо-
ритетних напрямів поліпшення структури виробни-
цтва і підвищення його конкурентоспроможності. 
Для досягнення цієї мети необхідні розроблення 
й реалізація ефективних соціально-економічних 
програм і конкретних інвестиційних проектів роз-
витку високоефективного підприємництва, а також 
бізнесу в регіоні. 

Кардинальні зміни системи організації й управ-
ління зовнішньоторговельними операціями При-
чорноморського регіону передбачають перехід на 
відтворювальну (геоекономічну) модель економіч-
них зв’язків, яка повинна базуватися на створенні 
організаційних структур, здатних забезпечити 
науково-технічне, виробничо-інвестиційне і торго-
вельно-економічне співробітництво регіонів у пев-
них ланках економічних ланцюгів.

Розширення зовнішньоекономічних зв'язків 
потребує вирішення важливих питань розвитку 
морського транспорту Причорноморського регі-
ону. Для цього необхідно забезпечити зростання 
вантажообігу морських портів, створити нові гли-
боководні механізовані порти з урахуванням пере-
везень річкою Дунай. 

Результативна експортоорієнтована політика 
підприємств ґрунтується на раціональному, а 
також ефективному здійсненні складових частин 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств: 
політики виходу на зовнішній ринок; міжнародних 
маркетингових досліджень, експортно-імпортних 
поставок товарів та послуг, валютно-фінансових 
операцій, укладанні зовнішньоекономічних дого-
ворів [7].

Такі дії підприємств підкріплюються багатьма 
чинниками впливу на їх успішний чи неуспішний 
розвиток. Це й механізм зовнішньоекономічного 
регулювання в країні, поточний стан експорту, 
політики та програми його розвитку, й викорис-
тання маркетингового та стратегічного підходів 
під час здійснення експортної діяльності, й мож-
ливості використання експортного потенціалу під-
приємства, й кадри.

Головними шляхами збільшення обсягів, а 
також підвищення ефективності зовнішньоеко-
номічної діяльності Причорноморського регіону 

можуть стати залучення іноземних інвесторів та 
інвестицій, сприяння технічному і технологічному 
переоснащенню потужностей для виробництва 
експортної продукції, закріплення на традиційних 
та освоєння нових ринків збуту та активізація між-
регіонального співробітництва.

Підтримка зовнішньоекономічних зв'язків При-
чорноморського регіону має стати органічною 
складовою частиною регіонального економічного 
механізму. 

Стимулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності для експортоорієнтованих підприємств При-
чорноморського регіону повинно здійснюватися у 
таких напрямах: 

− підтримка кадрової складової зовнішньоеко-
номічної діяльності Причорноморського регіону;

− доступ до інформаційних мереж загального 
користування або формування спеціалізованих 
регіональних і міжрегіональних систем бізнес- 
інформації; 

− створення сприятливих умов розвитку інф-
раструктури зовнішньоекономічної діяльності під-
приємств і організацій, які підтримують зовнішньо-
торговельні зв'язки регіону;

− сприяння залученню іноземних інвестицій в 
економіку регіону, створення вільних економічних 
зон, технопарків та інших трансферних фірм, які 
сприяють залученню іноземних інвестицій;

− створення системи аналізу та прогнозування 
зовнішньоекономічної активності підприємств 
регіону; 

− більш широке використання закордонного 
досвіду, виконання спільних міждержавних проек-
тів на взаємовигідних умовах [4].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у даній роботі визначено ключові стимули 
та переваги, які повинні стимулювати зовнішньое-
кономічну діяльність підприємства і сприяти роз-
витку бізнес-процесів. 

Визначено головні завдання, які повинні бути 
вирішені в побудові сучасної моделі розвитку 
Причорноморського економічного району, а саме: 
налагодження міжнародного економічного і куль-
турного співробітництва; залучення іноземних 
інвестицій в економіку Причорноморського еконо-
мічного району; відкриття всіх можливих варіантів 
для розвитку великого, середнього і малого біз-
несу в Причорноморському економічному районі; 
створення умов динамічного, збалансованого і 
стійкого соціально-економічного розвитку При-
чорноморського економічного району; підвищення 
рівня життя населення, рівня комфорту і макси-
мальне забезпечення всіх соціальних стандартів 
Причорноморського економічного району; розви-
ток підприємництва як провідного чинника соці-
ально-економічного зростання; розвиток зовніш-
ньоекономічної діяльності та активний вихід на 
міжнародні ринки, а також активна участь у між-
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народному співробітництві з питань регіональної 
політики та регіонального розвитку Причорномор-
ського економічного району.
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У статті розкрито інтеграційний підхід до 
виявлення впливу зовнішнього середовища 
на ефективність інвестиційних рішень. Роз-
крито сутність та взаємозв’язок понять 
«інвестиційне рішення» та «економічна тур-
булентність». Поглиблено видову харак-
теристику економічної турбулентності. 
Розкрито взаємозв’язок економічної тур-
булентності та волатильності фондових 
ринків. Доведено необхідність врахування 
турбулентності зовнішнього середовища 
під час прийняття інвестиційних рішень.
Ключові слова: інвестиційне рішення, еко-
номічна турбулентність, глобальна тур-
булентність, ринкова турбулентність, 
волатильність фондових ринків, індекс вола-
тильності.

В статье раскрыт интеграционный под-
ход к выявлению влияния внешней среды на 
эффективность инвестиционных решений. 
Раскрыты сущность и взаимосвязь поня-
тий «инвестиционное решение» и «эко-
номическая турбулентность». Углублена 
видовая характеристика экономической 
турбулентности. Раскрыта взаимосвязь 

экономической турбулентности и вола-
тильности фондовых рынков. Доказана 
необходимость учета турбулентности 
внешней среды при принятии инвестицион-
ных решений.
Ключевые слова: инвестиционное реше-
ние, экономическая турбулентность, гло-
бальная турбулентность, рыночная тур-
булентность, волатильность фондовых 
рынков, индекс волатильности.

In the article was defined integral approach to 
detection of influence of environment on effi-
ciency of investment decisions. The essence of 
concepts “investment decision” and “economic 
turbulence” were determined with successive 
evaluation of their correlation. Specific charac-
teristic of economic turbulence was expanded. 
The article describes interconnection between 
economic turbulence and stock market volatil-
ity. Importance of taking into account turbulence 
of the environment during investment decision-
making process was proved.
Key words: investment decision, economic tur-
bulence, global turbulence, market turbulence, 
volatility of stock markets, volatility index.

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми. Будучи гарантом забез-
печення економіки країни та її підприємств необхід-
ними фінансовими ресурсами, ефективні інвести-
ційні рішення відіграють надзвичайно важливу роль 
у формуванні благополуччя будь-якої країни, зрос-
танні її вагомості на фоні міжнародного простору. 
Перебуваючи в умовах постійного впливу зовніш-
нього середовища, як суб’єкти господарювання 
зокрема, так і національні економіки загалом мають 
відповісти на надзвичайно важливе питання визна-
чення ступеня цього впливу на свій розвиток. Зада-
ючи напрям змін умовам провадження господарської 
діяльності та формуючи основні макроекономічні 
показники, турбулентність зовнішнього середо-
вища виступає основним явищем, що характеризує 
його мінливість. Отже, відчутної вагомості набуває 
потреба аналізу турбулентності зовнішнього серед-
овища, визначення ступеня впливу цього явища на 
механізм прийняття інвестиційних рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання вивчення впливу зовнішнього середовища 
на прийняття інвестиційних рішень розкрито в пра-
цях таких учених сучасності, як Н.В. Гаврилова 
[3], Г.П. Журавльова, Н.В. Манохіна [4], Ф. Котлер, 
Дж.А. Касліоне [5], В.П. Онищенко [7], В.І. Павлов [8; 

9], Я.О. Паранько [10], Ю.Є. Петруня [11], С.М. Шкар-
лет та М.В. Дубина [13]. Проте, незважаючи на напра-
цювання теоретичних підходів до вивчення впливу 
зовнішнього середовища на прийняття рішень, еко-
номічної турбулентності, недостатньо розкритими 
залишаються питання взаємозв’язку понять «інвес-
тиційне рішення» та «економічна турбулентність», 
видової характеристики економічної турбулентності, 
взаємозв’язку економічної турбулентності та вола-
тильності фондових ринків. До кінця не доведеним 
є врахування турбулентності зовнішнього серед-
овища під час прийняття інвестиційних рішень.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування впливу турбулентності зовнішнього серед-
овища на прийняття інвестиційних рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В загальному розумінні рішення – це усвідомлений 
і вольовий акт особи, котрий передбачає вибір між 
альтернативними варіантами можливої поведінки 
в процесі досягнення конкретної мети [6]. Широта 
трактування цього поняття зумовила необхідність 
його поділу залежно від сфери застосування. Так, 
в основі такого поділу виділяють політичні, соці-
альні, економічні, юридичні, організаційні, технічні 
та інвестиційні рішення.
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Структурне та якісне оновлення товаровиробни-
цтва та ринкової інфраструктури відбувається шля-
хом і за рахунок інвестування. Чим інтенсивніше 
воно здійснюється, тим швидше проходить відтво-
рювальний процес, тим активніше відбуваються 
ефективні ринкові перетворення [8, с. 170–171]. 
Тобто вага інвестиційних рішень була, є і буде одним 
з найважливіших аргументів на користь економіч-
ного розвитку економіки країни та її підприємств. 
Проте відсутність прогнозованості та непевність 
економічної ситуації, високий рівень корупції в кра-
їні змушують, щоб як крупні зарубіжні компанії, так 
і міжнародні організації та інтеграційні об’єднання 
відмовлялись від інвестиційних проектів.

В сучасних умовах особливої актуальності 
набуває дослідження питань взаємозв’язку понять 
«інвестиційне рішення» та «економічна турбулент-
ність». Слід зазначити, що чітке розуміння осно-
вного змісту поняття «інвестиційне рішення» прак-
тично унеможливлює існування невизначеностей у 
їх трактуванні. Зважаючи на це, проаналізуємо най-
більш поширені визначення цього поняття (табл. 1).

Аналіз сутності поданих тлумачень поняття 
«інвестиційне рішення» дає змогу стверджувати, 
що для інвестиційного рішення характерними 
є три основні ознаки, такі як орієнтація на отри-
мання вигод у перспективі; стратегічний характер, 
який виявляється в тривалому терміні реалізації; 
значний рівень витрат, який супроводжується від-
повідними ризиками.

Важливе місце у визначенні впливу різних явищ 
на інвестиційне рішення посідає розуміння дифе-
ренціації цього впливу залежно від об’єкта рішення. 
З’ясувавши, що цей вид рішення безпосередньо 
пов’язаний з поняттям інвестицій, можемо говорити 
про взаємозв’язок між об’єктами інвестиційної діяль-
ності та інвестиційних рішень. Так, відповідно до 
ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 
[1], об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути 
будь-яке майно, зокрема основні фонди та оборотні 
кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім 
векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна 
продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти влас-
ності, майнові права. На основі цього в загальному 
вигляді виділимо дві групи інвестиційних рішень: 1) 

об’єкт перебуває в межах конкретного підприємства 
(має безпосередній вплив на його діяльність); 2) без-
посередній об’єкт рішень перебуває за межами під-
приємства (опосередковано впливає на діяльність 
підприємства).

Проаналізуємо сутність турбулентності зовніш-
нього середовища, щоб визначити ступінь впливу 
цього явища на вищезазначені групи.

Нині термін «турбулентність» є широковжива-
ним у різних сферах, а саме природничих науках 
(квантова, хімічна, оптична, хвильова турбулент-
ності), медицині (турбулентність серцевого ритму), 
суспільному житті (турбулентний світ, турбулентне 
суспільство). Однак значення економічної турбу-
лентності в сучасних працях до кінця не розкрито. 
Здійснимо аналіз наявних трактувань поняття 
«економічна турбулентність» (табл. 2).

Узагальнивши вищенаведені визначення еко-
номічної турбулентності, можемо зробити висно-
вок, що погляди науковців на це поняття пере-
тнулись у трактуванні його природи, яка була 
визначена непередбачуваними умовами, високим 
динамізмом, складнощами прогнозування подаль-
шої поведінки суб’єктів, які перебувають під впли-
вом цього явища. Також з визначень видно, що 
трактування поняття економічної турбулентності 
характеризується наявним дуалізмом, який поля-
гає у розгляді цього явища з точки зору двох пози-
цій, а саме глобальної та ринкової.

Глобальна турбулентність характеризується 
стрімким динамізмом макроекономічних показ-
ників, які визначають турбулентність міжнародної 
економіки загалом.

Ринкова турбулентність визначається змінами в 
ринковій кон’юнктурі. Її формування безпосередньо 
залежить від глобальної турбулентності, яка, визна-
чаючи макроекономічні тренди, формує кордони, в 
межах яких може рухатися конкретний ринок.

Відзначимо, що нині вивчення динаміки осно-
вних макроекономічних показників, таких як ВВП, 
демографія, науково-технічний розвиток, сягнуло 
апогею, що зумовлене спрямуванням основної 
уваги багатьох науковців на розгляд цієї тематики.

Базуючись на твердженнях Н.М. Розанової, яка, 
підкреслюючи важливість впливу фондових ринків 

Таблиця 1
Підходи вчених до визначення поняття «інвестиційне рішення»

Автор Трактування інвестиційного рішення

П.Й. Атамас [2] Інвестиційне рішення – це рішення стратегічного характеру, розраховані на тривалий період 
часу та пов’язані з невизначеністю і ризиком.

Н.В. Гаврилова [3]
Інвестиційне рішення – різновид управлінського рішення, що потребує значних витрат і перед-
бачає зміни соціально-економічного розвитку підприємства внаслідок вкладання коштів в 
об’єкти реального або фінансового інвестування.

Я.О. Паранько [10] Інвестиційні рішення – це рішення, які супроводжують процес інвестування на підприємстві 
та приймаються виключно для його забезпечення.

Ю.Є. Петруня [11] Інвестиційні рішення – це рішення, пов’язані з вкладанням (інвестуванням) коштів в активи в 
певний період часу з метою одержання зиску в майбутньому.
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Таблиця 2
Підходи науковців до визначення поняття «економічна турбулентність»

Автор Трактування економічної турбулентності

Г.П. Журавльова,  
Н.В. Манохіна [4]

Розуміють під турбулентністю дуже складну траєкторію руху та національної економіки, а 
також окремої фірми у «вихореподібному потоці» різноманітних змін. Вважають, що турбу-
лентність має граничний рівень нестабільності глобальної економічної системи, що супрово-
джується високими ризиками в різноманітних сферах та може викликати руйнування наявних 
конфігурацій з майбутнім створенням нових.

Ф. Котлер,  
Дж.А. Касліоне [5]

Розглядають турбулентність в розрізі ринку, переносячи ознаки природної турбулентності на 
цей об’єкт. Вважають, що визначальними рисами турбулентності є агресивність, непередба-
чуваність, хаотичність.

В.П. Онищенко [7]
Розуміє турбулентність як спонтанне виникнення процесів, що формують нові просторово-
часові структури у відкритих нестаціонарних системах, якими є економічні. Вважає, що вона 
передує змінам економічної погоди (кон’юнктури).

С.М. Шкарлет,  
М.В. Дубина [13]

Вважають, що турбулентність полягає в непередбачуваних, хаотичних і мінливих умовах, які 
загрожують стійкості функціонуючих у них систем, приводять до виникнення високого рівня 
ентропії в межах вищезазначених систем, унеможливлюють процес передбачення та прогно-
зування їх подальшої поведінки.

Таблиця 3
Історичні дані індексу волатильності протягом 1994–2017 рр.

Рік 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Значення 14,07 12,40 16,97 23,26 26,25 24,54 23,34 25,49 26,58 21,81 15,14 12,93
Зміна до попере-
днього року, % – -11,9 36,9 37,1 12,8 -6,5 -4,9 9,2 4,3 -18,0 -30,6 -14,6

Рік 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Значення 12,55 17,73 31,59 31,79 23,84 23,61 18,02 14,78 14,55 17,56 15,27 11,05
Зміна до попере-
днього року, % -2,9 41,3 78,2 0,6 -25,0 -1,0 -23,7 -18,0 -1,6 20,7 -13,0 -27,7

Джерело: розраховано авторами за даними джерела [7]

на економіку, вважає, що вищезазначений ринок, 
даючи змогу відносно легко продавати і купувати 
права власності на активи фірм, скорочує ризики лік-
відності та зміни продуктивності, що стимулює домо-
господарства збільшувати обсяги ризикованих, але й 
більш прибуткових активів за рахунок тих ресурсів, 
які раніше витрачалися на споживання, тобто збіль-
шує норму заощаджень, за рахунок чого більший 
обсяг заощаджень виходить на ринки інвестиційних 
ресурсів [12], можемо зробити припущення, що тур-
булентність як глобальної, так і ринкової економік має 
прямий зв’язок з волатильністю фондових ринків.

Основним показником, що характеризує це 
явище, є індекс волатильності (Volatility Index, 
VIX). Формуючи припущення інвесторів щодо 
розмаху руху фондового ринку, значення цього 
індексу визначає «рівень страху» інвесторів щодо 
динаміки ринкових цін, допомагає оцінити їх паніку 
або оптимізм стосовно активності на фондовому 
ринку, подальші напрями його розвитку, а отже, 
напрями розвитку економіки загалом.

Задля підтвердження цієї гіпотези проаналі-
зуємо історичні середньорічні значення індексу 
волатильності, які були зведені на основі місячних 
даних в період 1994–2017 рр. (табл. 3).

Слід зазначити, що якщо цей індекс має зна-
чення 15 та нижче, то це сигналізує про оптиміс-

тичні очікування інвесторів, що підвищує кіль-
кість прийнятих інвестиційних рішень та передує 
зростанню економіки. Протягом аналізованого 
періоду така ситуація спостерігалася чотири 
рази: протягом 1994–1995 рр., 2004–2006 рр., 
2013–2014 рр., 2016–2017 рр. Однак в цьому разі 
з високою ймовірністю можна очікувати стрім-
кого розвороту з подальшим настанням кризових 
явищ. Якщо ж індекс волатильності перевищує 
значення 20, то це передує існуванню негатив-
ного стану економіки.

Результати дослідження дають змогу зробити 
висновок, що ідеальним є коливання значення 
цього індексу в діапазоні від 15 до 20. Зобразимо 
цей діапазон графічно, а також зіставимо з істо-
ричними даними динамізму індексу волатильності 
(рис. 1).

Аналізуючи динаміку індексу волатильності, 
можемо помітити, що перевищення цієї межі пере-
дувало настанню кризових явищ в міжнародній 
економіці.

Також упродовж 2013–2017 рр. індекс волатиль-
ності набував позитивних значень, що повинно 
було б мати позитивний вплив на прийняття інвес-
тиційних рішень. Задля підтвердження цієї гіпотези 
проаналізуємо показники, які відображають дина-
міку інвестиційних рішень вищенаведених груп.
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Таблиця 4
Динаміка основних показників діяльності підприємств в розрізі основних галузей  

глобальної економіки за період протягом 2013–2017 рр. [12]

Сфера Кількість підприємств Щорічне зростання 
чистого прибутку

Щорічне зростання 
доходів

Фінансові послуги 264 12,03% 10,35%
Рекламні послуги 40 -8,61% 11,77%
Сільське господарство 131 2,86% 7,34%
Інформаційні послуги 61 10,90% 6,94%
Машинобудування 126 4,91% 1,84%
Освіта 34 -1,72% -2,42%
Фармацевтика 185 9,53% 28,08%
… … … …
Загалом 7 247 9,77% 9,01%

Базуючись на твердженні, що підвищення 
ефективності інвестиційних рішень першої групи 
виступає одним з найбільш вагомих факторів, які 
сприяють зростанню результатів діяльності під-
приємства, проаналізуємо динаміку основних 
показників результативності діяльності підпри-
ємств в розрізі основних галузей на глобальному 
рівні за останні 5 років (табл. 4).

Протягом останніх 5 років щорічне зростання 
чистого прибутку становило 9,77%, а зростання 
доходів – 9,01%, що разом з відповідною динамі-
кою індексу волатильності є підтвердженням без-
посереднього впливу турбулентності зовнішнього 
середовища на прийняття інвестиційних рішень 
першої групи.

Базуючись на дослідженнях А. Бубакарі та 
Д. Джин [14], які, використовуючи метод при-
чинно-наслідкових зв’язків Гренджера, підтвер-
дили вплив функціонування фондових бірж на 
економіку країн, виберемо динаміку ринкової капі-
талізації найбільших фондових бірж основним 
показником відображення динаміки прийняття 
інвестиційних рішень другої групи. Додатковим 

аргументом на користь дослідження капіталізації 
фондових бірж виступає той факт, що тенденці-
ями розвитку міжнародних ринків цінних паперів є 
глобалізація, технологізація та інституціоналізація 
[9, с. 117]. Динамізм капіталізації найбільших фон-
дових бірж світу зведемо в табл. 5.

Отже, зростання капіталізації найбільших фон-
дових бірж є підтвердженням опосередкованого 
впливу турбулентності зовнішнього середовища 
на прийняття інвестиційних рішень першої групи 
та безпосереднього на рішення другої групи.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження дало змогу вирішити акту-
альне наукове завдання, що полягає у визначенні 
впливу економічної турбулентності на процес при-
йняття інвестиційних рішень, поглибленні вивчення 
природи цього явища.

Отримані результати дослідження дали змогу 
дійти таких висновків.

1) В умовах турбулентності ринкового серед-
овища одним з найважливіших аргументів на 
користь економічного розвитку національних еко-
номік виступає прийняття інвестиційних рішень. 

 
Рис. 1. Динаміка індексу волатильності
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Таблиця 5
Динаміка капіталізації найбільших фондових бірж [16]

Міжнародний ринок Назва біржі Обсяг капіталізації, млрд. дол.

2013 р. 2017 р.

Американський
New York Stock Exchange 17 950 19 223
NASDAQ 6 085 6 831

Азіатсько- 
Тихоокеанський

Tokyo Stock Exchange 4 543 4 485
Shanghai Stock Exchange 2 497 3 986
Hong Kong Stock Exchange 3 101 3 325

Європа, Африка,  
Близький Схід

London Stock Exchange 4 429 6 187
Euronext 3 584 3 321

Наявний взаємозв’язок між поняттями «інвести-
ційне рішення» та «економічна турбулентність» 
простежується через економічну природу понять, 
труднощі прогнозування подальшої поведінки 
суб’єктів. З огляду на дуалістичну природу поняття 
доцільно виділяти глобальну та ринкову еконо-
мічну турбулентність.

2) Дослідження динаміки індексу волатиль-
ності та зіставлення його фактичних даних з 
нормативними вказують на взаємозв’язок між 
волатильністю фондових ринків та станом націо-
нальних економік. Результати дослідження пока-
зали, що якщо цей індекс має значення 15 та 
нижче, що сигналізує про оптимістичні очікування 
інвесторів, то підвищує кількість прийнятих інвес-
тиційних рішень та передує зростанню економіки. 
Водночас це може сигналізувати про майбутнє 
виникнення кризових явищ.

3) Аналізування динаміки основних показників 
діяльності підприємств у розрізі основних галу-
зей економіки за період протягом 2013–2017 рр. 
разом з відповідною динамікою індексу волатиль-
ності цілком підтвердило безпосередність впливу 
турбулентності зовнішнього середовища на при-
йняття інвестиційних рішень. Як міжнародні орієн-
тири для підтвердження опосередкованого впливу 
турбулентності зовнішнього середовища на при-
йняття інвестиційних рішень пропонується дослі-
джувати динамізм ринкової капіталізації найбіль-
ших фондових бірж світу.

Напрямом подальших досліджень має стати про-
гнозування майбутніх змін національних та світової 
економік на основі розкриття взаємозв’язку вола-
тильності фондових ринків та стану цих економік.
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СФЕРА ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ВЗАЄМОДІЇ 
ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ СТОРІН
SPHERE OF THE FOOD PRODUCTS’ PROVISION AS AN ENVIRONMENT  
OF STAKEHOLDERS’ INTERACTION
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У статті доведено причинно-наслідковий 
зв’язок дефініцій «продовольча безпека» та 
«продовольче забезпечення», а також роз-
крито сутність категорії «сфера продо-
вольчого забезпечення» як середовища (про-
стору) взаємодії заінтересованих сторін. 
На цій основі та одночасно задля вирішення 
наявної проблеми конфронтації та різно-
векторності прагнень щодо отримання 
економічної вигоди між сторонами ринко-
вої взаємодії як першопричини поляризації 
вітчизняної сфери продовольчого забезпе-
чення обґрунтовано доцільність застосу-
вання стейкхолдерського підходу, здатного 
пояснити стратегію поведінки елементів 
системи різного рівня з позицій врахування 
та врівноваження їх інтересів.
Ключові слова: суб’єктно-функціональні 
складові, стейкхолдер, стейквочер, стейк-
кіпер, сфера продовольчого забезпечення, 
продовольча безпека, взаємні очікування, еко-
номічний інтерес, економічний ефект.

В статье доказана причинно-следственная 
связь дефиниций «продовольственная без-
опасность» и «продовольственное обеспе-
чение», а также раскрыта суть категории 
«сфера продовольственного обеспечения» 
как среды (пространства) взаимодействия 
заинтересованных сторон. На этой основе 
и одновременно для решения существу-
ющей проблемы конфронтации и разно-
векторности стремлений относительно 
получения экономической выгоды между 
сторонами рыночного взаимодействия как 

первопричины поляризации отечественной 
сферы продовольственного обеспечения 
обоснована целесообразность применения 
стейкхолдерского подхода, способного объ-
яснить стратегию поведения элементов 
системы различного уровня с позиций учета 
и уравновешивания их интересов.
Ключевые слова: субъектно-функцио-
нальные составляющие, стейкхолдер, 
стейквочер, стейккипер, сфера продоволь-
ственного обеспечения, продовольственная 
безопасность, взаимные ожидания, экономи-
ческий интерес, экономический эффект.

The article proves the causal relationship 
between the definitions of “food security” and 
“food product provision”, also the essence of the 
category of “sphere of the food product provi-
sion” as an environment (space) of stakeholders’ 
interaction is disclosed. On this basis and simul-
taneously for the solution of the existing problem 
about confrontation and the variety of aspirations 
for regarding the economic benefits between the 
market interaction parties, as the main cause of 
the polarization of the domestic sphere of food 
product provision, the expediency of applying the 
stakeholder approach, which is able to explain 
the behavior strategy of elements of a various 
levels systems from the positions of consider-
ation and balancing their interests, is grounded.
Key words: subject-functional components, 
stakeholder, stake keeper, stake watcher, sphere 
of the food product provision, food security, 
mutual expectations, economic interest, eco-
nomic effect.

Постановка проблеми. У зв’язку з глобаль-
ними викликами та інтеграцією вітчизняної еко-
номіки у світове господарство сформувалися нові 
тенденції, які є джерелами значних загроз для наці-
ональної безпеки України, зокрема щодо збере-
ження продовольчої незалежності. Обов’язковою 
умовою економічного розвитку держави є її еконо-
мічна свобода (незалежність), що є похідною від 
економічної безпеки. Серед множини складових 
останньої чи не найважливішою компонентою є 
продовольча безпека, оскільки потреба у продук-
тах харчування є однією з фізіологічних потреб 
кожного. Однак в наукових колах поняття «продо-
вольча безпека» часто ототожнюється з дефіні-
цією «продовольче забезпечення», хоча насправді 
перша категорія є результатом, а друга – проце-
сом, націленим на цей результат. У цьому процесі 
задіяні три сторони ринку (виробник, споживач та 
держава), кожній з яких властиві відповідні функ-
ції (виробництво, споживання та розподіл), кожна 
зі сторін представлена на ринку суб’єктами вза-
ємодії (заінтересованими сторонами), формуючи 
простір. Проблема функціонування в цьому про-
сторі його заінтересованих сторін полягає в тому, 

що хоча вони становлять сукупність елементів, 
пов’язаних загальною функцією в ході виконання 
конкретного завдання (досягнення продовольчої 
безпеки), проте не формують єдності, яку прийнято 
називати системою. Це зумовлене наявністю кон-
флікту інтересів між заінтересованими сторонами, 
що відіграють роль суб’єктів сторін ринкової вза-
ємодії, тому одночасно слід говорити про те, що 
існує проблема тристороннього конфлікту інтер-
есів між суб’єктно-функціональними складовими 
сфери продовольчого забезпечення. Причина 
цього криється в тому, що кожна з них є носієм сис-
темної якості через притаманні специфічні влас-
тивості та функції. Саме тому множина їх заінтер-
есованих сторін прагне досягти своїх специфічних 
цілей, що слугує причиною поляризації взаємодії 
у сфері продовольчого забезпечення, як наслідок, 
відносини характеризуються наявністю конфлікту 
інтересів, що загрожує системній стабільності про-
цесу продовольчого забезпечення, націленого на 
досягнення продовольчої безпеки. З огляду на це 
виникає потреба дослідження природи поляриза-
ції ринкової взаємодії суб’єктно-функціональних 
складових сфери продовольчого забезпечення 
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населення України з метою недопущення анта-
гонізму вирішення наявного конфлікту інтересів, 
натомість пошуку підходів, здатних скерувати його 
вирішення у русло синергізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загалом проблематиці продовольчого забезпе-
чення присвячено велику кількість праць вітчиз-
няних науковців. Тоді як поодинокими є праці, у 
яких презентовано результати наукових дослі-
джень щодо пошуку підходів усунення протиріч 
на аграрних ринках продовольчого споживання 
[1] та узгодження інтересів різних суспільних 
груп як важливого компонента гармонійного роз-
витку аграрного сектору економіки [2]. Публіка-
ції, де характеризується сфера продовольчого 
забезпечення як простір тристоронніх відносин її 
суб’єктно-функціональних складових через вза-
ємодію заінтересованих сторін, відсутні.

Постановка завдання. Розмежувавши дефі-
ніції «продовольче забезпечення» і «продовольча 
безпека» та довівши їх причинно-наслідковий 
зв’язок, маємо на меті розкрити сутність кате-
горії «сфера продовольчого забезпечення» та 
дати їй характеристику з позицій середовища 
взаємодії заінтересованих сторін її суб’єктно-
функціональних складових; дослідивши джерело 
конфлікту їх інтересів як головну причину поля-
ризації відносин, можемо запропонувати метод 
скерування ринкової взаємодії у русло синергізму, 
коли сума функцій частин не вичерпує функції 
цілого.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Постачання продуктів харчування на вітчизняний 
ринок продовольства здійснюється завдяки жвавій 
міжнародній торгівлі та функціонуванню вітчизня-
ного АПК, наявна сукупність заінтересованих та/
або функціонально взаємопов’язаних і взаємоді-
ючих між собою суб’єктів яких формує простір, а 
саме сферу продовольчого забезпечення. Вона 
відіграє роль середовища взаємодії господарюю-
чих суб’єктів сторін ринку тріади «виробник – спо-
живач – держава», кожній з яких властиві відпо-
відні функції.

Звідси випливає, що під сферою продоволь-
чого забезпечення слід розуміти наявну сукуп-
ність заінтересованих та/або функціонально 
взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою 
суб’єктів, мотивованих до взаємодії економічною 
вигодою, відповідно до їх функціональних особли-
востей. Тобто це своєрідна модель конкурентного 
економічного середовища, в якому рішення про 
обсяги і структуру виробництва та споживання 
продуктів харчування приймаються суб’єктами 
господарювання в організаційно-правових рам-
ках, продиктованих державою, яка є виробником 
і постачальником державних послуг як «виробни-
кам», так і «споживачам» в обмін на сплату ними 
податків, тобто виступає третім партнером, який, 

адекватно реагуючи на кон’юнктуру продоволь-
чого ринку, своїми організаційно-регулюючими 
впливами встановлює правильний, необхідний 
для належного функціонування ринкового серед-
овища порядок взаємодії всіх учасників тристо-
ронніх стосунків [3, с. 72].

З огляду на це продовольче забезпечення – це 
економічний процес, що передбачає вжиття сукуп-
ності заходів щодо досягнення стійкої тенденції 
зростання кількісних і якісних параметрів продо-
вольчого споживання, усунення ризиків порушення 
постачання продовольства шляхом створення 
надійних умов для стабільності виробництва і 
постачання продуктів харчування для всіх верств 
населення як запоруки продовольчої безпеки 
держави. Отже, продовольча безпека – це стан 
системної стабільності, що характеризується від-
сутністю загрози щодо отримання та споживання 
населенням дієтично повноцінних продуктів хар-
чування відповідно до фізіологічних норм. Тому 
можна стверджувати, що продовольче забезпе-
чення – це дія, спрямована на досягнення резуль-
тату, а саме продовольчої безпеки.

Множина господарюючих суб’єктів, функціо-
нальних складових сфери продовольчого забезпе-
чення і різноспрямованість їх цілей та економічних 
інтересів слугували першопричиною поляризації 
відносин та, зрештою, призвели до продовольчого 
неблагополуччя. Вирішення проблеми конфронта-
ції та різновекторності прагнень щодо отримання 
економічної вигоди між сторонами ринкової вза-
ємодії з огляду на динамічність сучасного ринку є 
можливим за умови вибору суб’єктами господарю-
вання не найбільш бажаного результату з їх мно-
жини, а результату, здатного забезпечити вигоду 
для усіх сторін ринку одночасно, тобто найопти-
мальнішого. Під час окреслення підходів до опти-
мального функціонування сфери продовольчого 
забезпечення постає необхідність розгляду взає-
мовідносини з позицій тристоронньої взаємодії, де 
трьома сторонами ринку є держава, виробник та 
споживач, що взаємодіють у просторі й часі через 
суб’єктів, мотивованих економічною вигодою, і, 
відповідно до їх функціональних особливостей, 
за допомогою економічних, нормативно-правових, 
організаційно-управлінських, науково-технічних, 
політичних, кадрових та інших заходів впливають 
на процес продовольчого забезпечення з метою 
реалізації власних інтересів.

В ході взаємодії суб’єкти господарювання сто-
рін ринку, будучи задіяними у сфері продовольчого 
забезпечення, впливають на неї, а вона – на них, 
тому їх можна називати заінтересованими сторо-
нами, тобто стейкхолдерами, сфери продоволь-
чого забезпечення. З метою недопущення анта-
гонізму вирішення наявного конфлікту інтересів 
як першопричини поляризації вітчизняної сфери 
продовольчого забезпечення та скерування ринко-
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вої взаємодії заінтересованих сторін її суб’єктно-
функціональних складових у русло синергізму 
доцільним є застосування стейкхолдерського під-
ходу, оскільки він є одним з теоретичних напрямів 
у менеджменті, що формує та пояснює страте-
гію розвитку елементу чи якоїсь галузі, чи сфери 
діяльності загалом з точки зору врахування інтер-
есів заінтересованих сторін. Аргументами на 
користь використання стейкхолдерського підходу 
є те, що хоча він і не дає ніякої додаткової інфор-
мації про сферу продовольчого забезпечення, 
а лише дає змогу систематизувати вже наявну, 
означений підхід передбачає конкретну інституці-
оналізацію відносин держави з власниками засо-
бів виробництва (та між ними самими), а також 
зі сторонами, які через необхідність задоволення 
потреби у продовольстві заінтересовані в товаро-
обміні та відповідним чином впливають на функ-
ціонування наявного механізму [4, с. 45–46]. Тому 
сфера продовольчого забезпечення може бути 
змодельована з використанням стейкхолдерького 
підходу (рис. 1).

Попри те, що всі категорії заінтересованих сто-
рін взаємопов’язані та взаємозалежні, головна 
складність, пов’язана з можливістю оптимізації 
взаємодії у сфері продовольчого забезпечення, 
криється в ідентифікації заінтересованих сторін, 

яку слід проводити відповідно до ролі, яку вони 
відіграють у сфері продовольчого забезпечення і 
яка реалізується через взаємодію їх заінтересова-
них сторін на основі взаємних очікувань.

З метою візуалізації тристоронньої ринкової 
взаємодії заінтересованих сторін сфери продо-
вольчого забезпечення вважаємо доцільним взяти 
за основу модель Р. Мітчела, орієнтовану на ство-
рення практичного інструментарію оптимізації. 
Значимість заінтересованих сторін за цією мето-
дикою встановлюється через декілька атрибутів 
їх приналежності, таких як законність, терміно-
вість і влада, які перебувають в динамічній рів-
новазі. В разі ідентифікації заінтересованих сто-
рін суб’єктно-функціональних складових сфери 
продовольчого забезпечення модель Р. Мітчела 
доцільно доповнити категоризацією заінтересова-
них сторін Іва Фассіна [5, с. 122], згідно з якою ті з 
них, що наділені потужними інструментами тиску 
на загальний стан речей у середовищі взаємодії, 
є стейквочерами; сторони, що витупають в ролі 
регуляторів, є стейккіперами; всі інші – стейкхол-
дерами, тобто тими, хто володіє часткою ринку і 
відносини між якими мають конкурентний харак-
тер. Більшість стейкхолдерів пов’язана з групами 
тиску (стейквочерами), пов’язаними з певними 
регуляторами (стейккіперами), які впливають на  
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Рис. 1. Модель процесу взаємодії у сфері продовольчого забезпечення  
з використанням стейкхолдерського підходу

Примітка: 1 – небезпечна група; 2 – залежна група; 3 – домінуюча група; 4 – категорична група
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стейкхолдерів (рис. 2). Окрім того, прагнучи лобію-
вати власні економічні інтереси, задля посилення 
ступеня впливу заінтересовані сторони можуть 
об’єднуватись, формуючи групи економічного 
впливу: стейкхолдери, «зливаючись» зі стейккі-
перами, формують домінуючу групу інтересів, 
стейквочери, «зливаючись» зі стейкхолдерами, 
формують залежну групу інтересів, а із стейккіпе-
рами – небезпечну [6].

На прикладі вітчизняної сфери продовольчого 
забезпечення стейкхолдерами виступатимуть 
господарюючі суб’єкти вітчизняного АПК, а також 
постачальники імпортного продовольства. Роль 
стейккіперів виконуватимуть державні інституції 
на кшталт Міністерства аграрної політики та про-
довольства України, яке розробляє державні про-
грами підтримки та розвитку вітчизняного АПК; 
Верховна Рада України, яка ухвалює подібні про-
грами та законодавчі акти, що становлять правову 
основу ведення господарської діяльності у цій 
сфері; ПАТ «Аграрний фонд», головною функцією 
якого є врегулювання цінових дисбалансів на рин-

ках аграрної продукції. Стейквочерами сфери про-
довольчого забезпечення є споживачі, потреби у 
продовольстві яких конче мають бути задоволені. 
Незалежно від ролі кожна із заінтересованих сто-
рін може виступати як в ролі потенційних бенефі-
ціарів, так і в ролі можливих «жертв».

Попри бажання отримати гарантовану вигоду 
(виграш), усвідомлений частковий програш 
(втрата) кожної із заінтересованих сторін як сво-
єрідна «жертва», здійснена на користь іншої, є 
життєво необхідною для безперервного функ-
ціонування сфери продовольчого забезпечення 
як середовища взаємодії, оскільки забезпечува-
тиме відтворення економічних відносин, а отже, 
гарантуватиме загальний виграш, тобто продо-
вольче благополуччя, що свідчитиме про частко-
вий виграш кожної зі сторін. Тому заінтересовані 
сторони сфери продовольчого забезпечення, 
частково узгоджуючи потреби, свідомо «йдуть» на 
частковий програш.

З огляду на це, перефразовуючи Р. Коуза, можемо 
стверджувати, що мета продовольчої політики дер-

Рис. 2. Модель ідентифікації значимості заінтересованих сторін суб’єктно-функціональних складових 
сфери продовольчого забезпечення на основі взаємних очікувань
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жави полягає у створенні такої ситуації, коли б люди 
незалежно від власної ролі у середовищі взаємодії, 
приймаючи рішення про свою діяльність, вибирали 
такі з них, які забезпечують найкращі результати 
для системи загалом, такі, що максимізують цінність 
усього її функціонування [7, с. 32].

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження дає підстави для висновку, що сферу 
продовольчого забезпечення можна розглядати 
як середовище взаємодії множини заінтересова-
них сторін її суб’єктно-функціональних складових, 
що обумовлює застосування стейкхолдерcького 
підходу, здатного скерувати ринкову взаємодію 
шляхом збалансування економічних інтересів її 
заінтересованих сторін у русло синергізму, якого 
можна досягти за умови об’єднання усіх заінтер-
есованих сторін суб’єктно-функціональних скла-
дових сфери продовольчого забезпечення України 
задля досягнення її загальної стратегічної мети, 
орієнтованої на місію, чинячи одночасно опір 
загрозі продовольчій безпеці держави.

Таким чином, слід створити умови для узгодже-
ної в часі та просторі поведінки заінтересованих 
сторін трьох суб’єктно-функціональних складових 
сфери продовольчого забезпечення та досягнення 
такої структурної пропорції в розподілі економіч-
ної вигоди між ними, яка б дала змогу отримати 
загальний ефект, тобто досягнення стану сис-
темної стабільності продовольчого забезпечення 
населення України.
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Стаття присвячена актуальній проблемі 
сучасної України – інтеграції ВПО у прийма-
ючі громади та ролі міжнародних і громад-
ських організацій в цьому процесі. На основі 
проведених опитувань в кількох регіонах 
України (448 респондентів із 6 областей) 
обґрунтовано сприйняття більшою час-
тиною населення міграції як виклику соці-
альній безпеці, однак загалом зафіксовано 
толерантне ставлення мешканців громад 
до внутрішньо переміщених осіб. Зроблені 
висновки про позитивний вплив міжнародних 
та громадських організацій на процес соці-
альної адаптації та інтеграції ВПО у при-
ймаючі громади.
Ключові слова: ВПО, міграція, соціальна 
адаптація, інтеграція, громада.

Статья посвящена актуальной проблеме 
современной Украины – интеграции ВПЛ 
в принимающие громады и роли между-
народных и общественных организаций 
в этом процессе. На основе проведенных 
опросов в нескольких регионах Украины (448 
респондентов из 6 областей) обосновано 
восприятие большей частью населения 
миграции как вызова социальной безопас-

ности, однако в целом зафиксировано толе-
рантное отношение жителей громад к 
внутренне перемещенным лицам. Сделаны 
выводы о положительном влиянии между-
народных и общественных организаций на 
процесс социальной адаптации и интегра-
ции ВПО в принимающие общества.
Ключевые слова: ВПЛ, миграция, социаль-
ная адаптация, интеграция, громада.

The article is devoted to the actual problem of 
modern Ukraine – the integration of IDPs into 
host communities and the role of international 
and non-governmental organizations in this 
process. Based on surveys conducted in sev-
eral regions of Ukraine (448 respondents from 
6 regions), the perception of migration as a chal-
lenge to social security by the majority of the 
domestic population was substantiated, but the 
tolerant attitude of the community inhabitants 
to IDPs was fixed. Conclusions on the positive 
influence of international and non-governmental 
organizations on the process of social adapta-
tion and integration of IDPs in host communities 
are made.
Key words: IDPs, migration, social adaptation, 
integration, community.

Постановка проблеми. В Україні одним із 
наслідків анексії Росією АР Крим та початку вій-
ськових дій на Донбасі стало формування нової 
соціально вразливої групи населення, а саме вну-
трішньо переміщених осіб (ВПО). Згідно з керів-
ними принципами UNHCR щодо питань перемі-
щення осіб всередині країни [1] ВПО визнаються 
люди або групи людей, які були змушені рятуватися 
втечею або покинути свої будинки (місця прожи-
вання) для того, щоб уникнути наслідків збройного 
конфлікту, ситуації загального насильства, пору-
шень прав людини або стихійних лих (техногенних 
катастроф) і які не перетнули міжнародно-визнаний 
державний кордон країни. Згідно з чинним законо-
давством України [2; 3] ВПО є громадянин України, 
іноземець або особа без громадянства, що пере-
буває на території України на законних підставах 
та має право на постійне проживання в Україні, яку 
змусили залишити або покинути своє місце про-
живання в результаті або з метою уникнення нега-
тивних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 
окупації, повсюдних проявів насильства, порушень 
прав людини та надзвичайних ситуацій природного 
чи техногенного характеру. Отже, масштабна вну-
трішня міграція, яка стала своєрідним викликом 
для України, змушує по-новому оцінювати зміни 
на національному ринку праці, наслідки соціальної 

та міграційної політики в контексті інтеграції ВПО у 
приймаючі громади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оскільки внутрішня міграція є відносно новою темою 
для вітчизняних досліджень, поки що схвалено 
лише декілька нормативно-правових документів, які 
забезпечують права і свободи, а також фінансову 
підтримку ВПО в Україні [2; 3; 4]. Їх більшість регу-
лює діяльність державних органів у сфері інтеграції 
ВПО, тоді як активність міжнародних та громадських 
організацій у цій сфері досліджена слабо.

Постановка завдання. Метою статті є оцінка 
ролі міжнародних та громадських організацій у 
соціальній адаптації та інтеграції ВПО у прийма-
ючі громади.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тривалий час ВПО по всьому світі отримували 
допомогу в обмеженому обсязі, а іноді навіть вза-
галі не отримували. Міжнародний Комітет Чер-
воного Хреста як гарант Женевських Конвенцій, 
які регулюють правила ведення воєнних дій, вже 
кілька десятиліть працює в цій сфері. Наприкінці 
1990-х рр. та в 2005 р. інші організації та уряди роз-
почали широке обговорення цієї проблеми, визна-
вши відсутність необхідної допомоги внутрішнім 
переселенцям та виробивши більш узгоджений, 
всеосяжний та передбачуваний підхід до вирішення 
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проблеми. Україна стикнулась із цим феноменом у 
2014 р., хоча до цього багато інших країн світу тією 
чи іншою мірою зазнали подібних викликів (рис. 1).

Сьогодні у світі налічується понад 24 млн. 
ВПО із 52 країн світу [1]. Відрізняє їх від біженців 
лише те, що вони під час зміни місця проживання 
не перетинають кордону власної країни. Десятку 
країн із найбільшою кількістю ВПО очолюють 
Сирія та Колумбія, де таких людей понад 6 млн., 

в Україні ж, згідно з офіційними даними Мініс-
терства соціальної політики, станом на 9 жовтня 
2017 р. взято на облік 1 599 171 ВПО, з яких майже 
1 100 тис складають жінки, 700 тис – чоловіки [5].

На рис. 2 наведено дані про кількість ВПО в 
розрізі областей України, з якого видно, що най-
більше ВПО зареєстровано у Донецькій, Луган-
ській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській 
та Київській областях, а найменше – у Тернопіль-
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Рис. 1. Країни світу з найбільшою кількістю зареєстрованих ВПО, 2016 р.

Джерело: побудовано на основі джерел [5; 6]

 

 
Рис. 2. Кількість ВПО в розрізі областей України [6]
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ській, Чернівецькій, Рівненській, Закарпатській, 
Івано-Франківській та Волинській областях.

Співвідношення частки чоловіків та жінок серед 
ВПО у світі приблизно рівне [7], однак в Україні 
спостерігається суттєве переважання жінок (при-
близно 62%), що пояснюється різними причинами 
(від перебування чоловіків вдома для догляду за 
помешканням, родичами до небажання реєстру-
ватися як ВПО з метою уникнення можливої мобі-
лізації до української армії) [6].

Головними проблемами для ВПО, зрозуміло, 
залишаються працевлаштування на новому місці 
та оренда житла. Оскільки більшість переміщених 
осіб не може знайти адекватну роботу за спеці-
альністю на новому місці проживання, допомога 
держави, міжнародних організацій, громадського 
сектору у перекваліфікації, перенавчанні людей, 
отриманні ними грантів для самозайнятості стає 
для ВПО вагомою підтримкою. Згідно з даними 
дослідження “GfK Ukraine” 57% ВПО винаймають 
житло за власні кошти, 26% проживають у родичів і 
друзів, 8% мешкають у житлі, наданому державою, 
5% – у житлі, наданому благодійними організаці-
ями, лише 4% проживають у власних помешкан-
нях. Додатковою проблемою для соціальної полі-
тики України є те, що серед ВПО працездатних осіб 
лише 24% [8]. Отже, українська держава виявилась 
неспроможною самостійно виконати усі соціальні 
зобов’язання перед своїми громадянами як через 
брак ресурсів, так і через політичні чинники, тому 
допомога численних міжнародних організацій у від-
будові інфраструктури на Донбасі, сприянні само-
зайнятості та соціальному згуртуванню громад 
створила нові можливості для розвитку місцевих 
спільнот. Це виявляється як через посилення люд-
ського потенціалу приймаючих громад, так і через 
отримання додаткової допомоги від центральної 
влади України, міжнародних донорів.

Ключовими можливостями розвитку приймаю-
чих громад завдяки ВПО є:

1) зростання соціальної активності за рахунок 
прибулих громадських активістів (наприклад, у бага-
тьох містах України ВПО із Криму та Донбасу ство-
рили нові соціальні ініціативи, які місцеве населення 
активно підтримує та розвиває разом із ними);

2) відкриття нового бізнесу та висока мотива-
ція добитися найкращих результатів на новому 
місці (міжнародна допомога для самозайнятості 
ВПО надає їм ресурс для заснування власної 
справи в приймаючій громаді);

3) запровадження більш високих вимог до 
асортименту та якості товарів і послуг (оскільки 
багато ВПО проживало у великих містах з різно-
манітним соціальним та культурним дозвіллям, 
приймаючі громади стикаються з попитом на якісні 
соціально-культурні блага, яких їм не вистачає);

4) заповнення незатребуваних місцевим насе-
ленням вакансій на ринку праці і, як наслідок, 

здешевлення виробництва товарів (оскільки ВПО 
за нових умов існування мають обмежений вибір 
щодо варіантів зайнятості, а оренда житла заби-
рає до 70% бюджету, часто вони погоджуються 
на першу-ліпшу роботу без соціальних гарантій з 
низькою кваліфікацією та оплатою праці, що дає 
змогу роботодавцям економити на собівартості).

Основні потреби ВПО та населення приймаючих 
громад в Україні наведено на рис. 3. Як свідчать дані, 
у процентному співвідношенні проблеми зайнятості 
та потреба у сприянні у працевлаштуванні однако-
вою мірою хвилюють як ВПО, так і населення при-
ймаючих громад, тоді як найбільші розбіжності у 
потребах стосуються житла, грошових та медичних 
допомог. Узагальнити спільні та відмінні потреби 
ВПО та місцевих жителів можна у вигляді табл. 1.

Багато міжнародних проектів, спрямованих на 
посилення соціальної інтеграції ВПО у прийма-
ючі громади, сприяння їх соціальній згуртованості, 
економічної та соціальної інтеграції з місцевими 
жителями, підтримку інформаційних ресурсів та 
створення єдиної централізованої системи реє-
страції ВПО, фінансуються ЄС та урядом Японії. 
Крім ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, які 
стали своєрідними громадськими платформами для 
побудови соціальних зв’язків і створення соціальних 
мереж, проекти згуртування націлені на реалізацію 
ініціатив, спрямованих на встановлення діалогу 
між людьми, чиї погляди часто є поляризованими, 
посилення єдності та згуртованості членів громади, 
відновлення довіри та толерантності, викорінення 
негативного ставлення до ВПО. Так, спільна робота 
ВПО та місцевих жителів у складі ініціативних груп 
громад (ІГГ) з реалізації проектів соціальної згурто-
ваності протягом 2015–2017 рр. за підтримки ЄС та 
уряду Японії всією територією України, а особливо 
в Луганській та Донецькій областях дала змогу ВПО 
покращити якість життя в приймаючих громадах, 
долучитись до розвитку місцевої економіки, отри-
мати інформаційну та юридичну підтримку, убезпе-
чити себе від міграції в інші країни [8].

Наприклад, в рамках проекту «Всебічна стабі-
лізаційна підтримка для внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) і постраждалого населення в Україні» 
за сприяння ЄС та Міжнародної організації з мігра-
ції (МОМ) вдалося відремонтувати численні при-
міщення соціальної інфраструктури на Донбасі 
(у 25 громадах для близько 90 тис. мешканців). 
Частина проекту була спрямована на економічне 
зміцнення ВПО, які проживають в областях східної 
України, що прийняли в своїх громадах найбільшу 
кількість переселенців (Донецька та Луганська – 
підконтрольні Україні території, Харківська, Дні-
пропетровська, Запорізька, Полтавська, Одеська 
області). В рамках проекту більше 3 тис. людей 
пройшли тренінг з профорієнтації та основ ведення 
бізнесу, з яких 1 780 ВПО отримали гранти на при-
дбання професійного обладнання [8].
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В рамках проектів «Підтримка стабілізації гро-
мад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» 
2016 р. та «Підтримка згуртування та розвитку гро-
мад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» 
2017 р. за сприяння уряду Японії та МОМ відремон-
товано близько 40 об’єктів соціальної інфраструк-
тури в Донецькій та Луганській областях, а також 
надано численні гранти на вжиття заходів соціаль-
ної згуртованості у вигляді матеріалів та необхідного 
обладнання. Головні ініціативи, які були підтримані, 
включають [10], зокрема, заходи з інтеграції ВПО, 
національних меншин та етнічних груп, а також 

людей з інвалідністю; започаткування нових соці-
альних послуг для всіх жителів громади (дитячої кім-
нати на об’єкті соціальної інфраструктури, інновацій-
них послуг на базі бібліотеки, кімнати психологічного 
розвантаження на базі амбулаторії тощо); започат-
кування волонтерських ініціатив (прибирання міс-
цевого парку, облаштування дитячого майданчику 
тощо); заходи, спрямовані на адаптацію оточуючого 
середовища для осіб з інвалідністю.

Переважно сума гранту для однієї громади на 
ремонт не перевищує $30 тис., а на заходи згурту-
вання – $10 тис. Важливою умовою міжнародних 

Рис. 3. Головні проблеми ВПО та жителів приймаючих громад в Україні, % опитаних

Джерело: побудовано на основі джерела [9]
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Таблиця 1
Спільні та відмінні потреби ВПО на населення приймаючих громад

Проблеми ВПО Місцеві жителі
1. Створення робочих місць та можливість опанування нових професій, що затре-
бувані ринком праці + +

2. Підвищення якості та доступності медичних послуг, зокрема соціально-психоло-
гічних + +

3. Підвищення якості та доступності послуг державних служб, які працюють із 
населенням + +

4. Створення платформ соціального згуртування (центрів місцевого розвитку тощо) + +
5. Зменшення позитивної дискримінації + –
6. Більш активна демонстрація владою потреб людей, що стали ВПО + –
7. Підвищення пропускної спроможності контрольно-пропускних пунктів на кор-
доні, контрольованому Україною, а також непідконтрольними Україні територіями + –

Джерело: побудовано на основі джерел [8; 9]
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донорів для таких проектів є саме закупівля облад-
нання і ремонт інфраструктури з метою створення 
соціальних благ для населення усієї громади без 
жодних обмежень, а не надання фінансової допо-
моги окремим особам з метою виключення коруп-
ційного ризику.

У табл. 2 наведено дані аналізу 12 громад 
Донецької та Луганської областей за проектом 
«Підтримка згуртування та розвитку громад, що 
зазнали наслідків конфлікту на Донбасі», який 
реалізовувався МОМ за сприяння уряду Японії 
влітку та восени 2017 р. Середня кількість пред-
ставників ІГГ становила 32 особи, з яких лише 
20% становили ВПО, а 80% – представники при-
ймаючої громади. Гендерне співвідношення таке: 
79% – жінки, лише 21% – чоловіки. З представників 
ІГГ люди до 25 р. становлять в середньому 17%, 
віку 26–40 р. – 37%, віку 41–59 р. – 35%. Позитив-
ним є те, що принаймні 11% представників ІГГ ста-
новлять літні люди (віком понад 60 р.), які також 
активно долучаються до заходів згуртування.

Проведені нами опитування 448 респонден-
тів кількох областей України (Тернопільська, Дні-
пропетровська, Донецька, Чернігівська, Київська, 
Львівська) різних вікових груп та майнового стану 
(рис. 4) дали змогу виявити, що українці пере-
важно сприймають міграцію як виклик соціальній 
безпеці однозначно (44% опитаних респондентів) 
і скоріше так, ніж ні (31%). Однак в розрізі вікових 
груп можна стверджувати, що молодь до 20 років 
менше сприймає міграцію як загрозу соціальній 
безпеці (лише 36% однозначно визнають це), тоді 

як респонденти у вікових групах 21–25, 26–35, 
36–45 і 46–65 років у 47–48% випадків однозначно 
визнають міграцію викликом соціальній безпеці 
України (рис. 5). Відповідь «Скоріше так, ніж ні» на 
питання «Чи є міграція викликом соціальній без-
пеці України?» найбільше вибирають представ-
ники вікових груп 36–45 років (38%) та 46–65 років 
(36%). Однозначно не визнають міграцію викликом 
соціальній безпеці України менше 10% опитаних 
респондентів, серед яких найменшу частку ста-
новлять люди віком 36–45 та 46–65 років. Важко 
відповісти на поставлене питання переважно було 
респондентам вікової групи до 20 років.

Однак до ВПО з Криму та Донбасу в українців 
ставлення досить толерантне (рис. 6), адже про-
блемою і загрозою ВПО вважають лише близько 
5% респондентів, можливістю і капіталом – понад 
10%, а близько 60% розглядають ВПО для при-
ймаючих громад і як можливість, і як загрозу 
залежно від обставин.

Загалом результати реалізації численних про-
ектів в громадах Донбасу та інших регіонах країни 
дають змогу зробити такі висновки щодо їх успіш-
ності.

1) ВПО, як правило, є більш соціально актив-
ними та залученими у діяльність громади, ніж міс-
цеві мешканці. Вони з більшим бажанням приєд-
нуються до ініціатив із соціального згуртування та 
нерідко беруть на себе відповідальність за реалі-
зацію проектів та їх окремих напрямів (48% порів-
няно з 22% місцевих мешканців). Проте в багатьох 
приймаючих громадах спостерігаються внутрішні 

Таблиця 2
Вікова та гендерна структура представників ІГГ на Донбасі

№ Громада Учасники ІГГ (ВПО/
приймаюча громада, %)

Вікові групи, % Гендер, %
≤25 р. 26–40 р. 41–59 р. ≥60 р. Чол. Жін.

Донецька область
1 Новогродівка 34 (30/70) 19 42 33 6 30 70
2 Торецьк 27 (22/78) 18 30 48 4 19 81
3 Сіверськ 27 (30/70) 4 52 40 4 19 81
4 Гірник 45 (16/84) 26 27 24 13 9 91
5 Білицьке 38 (24/76) 19 47 16 18 35 65

Середній показник 
по області

34 (24/76) 17 40 32 11 22 78

Луганська область
6 Борівське 25 (24/76) 20 32 48 0 12 88
7 Білолуцьк 37 (22/78) 24 24 32 20 24 76
8 Гірське 29 (7/93) 31 38 21 3 35 65
9 Лисичанськ 24 (4/96) 17 25 46 12 29 71

10 Марківка 36 (19/81) 3 50 47 0 11 89
11 Попасна 34 (26/74) 21 26 29 24 21 79
12 Сєверодонецьк 23 (17/83) 13 39 44 4 9 91

Середній показник 
по області

30 (17/83) 18 33 38 11 20 80

Усереднені дані 32 (20/80) 17 37 35 11 21 79
Джерело: розраховано, побудовано на основі звітів експертів ВГО «Поруч», імплементуючого партнера МОМ, які працю-
вали у 2017 р. в громадах Донбасу
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конфлікти серед самих ВПО, пов’язані зі створен-
ням негативного «іміджу утриманців» одними, а 
також активною життєвою позицією, яку займають 
інші ВПО в приймаючих громадах.

2) Люди з повною зайнятістю (як ВПО, так і міс-
цеві мешканці) більш залучені до заходів соціаль-
ного згуртування (34%), ніж ті, які зайняті частково 
(24%) або взагалі незаняті (19%) [8]. Нерідко саме 
молодь демонструє меншу ініціативу щодо питань 
розвитку власної громади, ніж люди старшого віку. 
Однак останнім часто заважає так зване радян-
ське минуле усвідомлювати невідворотність змін та 
чітко бачити стратегію розвитку країни, відстоювати 
ініціативи знизу, комуні кувати на рівних із владою.

3) Лише невеликий відсоток громад (до 5%) 
підтверджує існування напруги або невдоволення 

між ВПО та місцевими жителями [8]. Причинами 
напруги найчастіше називають розбіжність в полі-
тичних поглядах, негативне ставлення з боку міс-
цевих жителів до ВПО через те, що ті одержують 
більше допомоги, ніж місцеві жителі, «відбирають 
робочі місця» (позитивна дискримінація). Серед 
ВПО, що отримали гранти на обладнання та про-
фесійні курси, середній рівень доходу становить 
127% від доходу місцевих мешканців, а рівень 
зайнятості серед бенефіціарів проектів є вищим 
(74%), ніж серед місцевих мешканців (65%). 40% 
ВПО, які отримали активи, що приносять дохід, 
забезпечують у приймаючих їх громадах товари і 
послуги, раніше недоступні місцевим мешканцям. 
Однак досить часто ВПО наголошують на недо-
пустимості особливого ставлення до них, оскільки 
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Рис. 4. Рівень місячного доходу в розрізі вікових груп респондентів

Джерело: авторська розробка

Рис. 5. Відповіді респондентів на запитання  
«Чи є міграція викликом соціальній безпеці України?»

Джерело: авторська розробка
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усі вони є громадянами України, а рівність в пра-
вах і можливостях є ключовим інструментом соці-
ального згуртування.

4) Близько 50% членів ІГГ наголошують на 
тому, що проблеми в приймаючих громадах вини-
кають через відмінності між людьми (в політичних 
поглядах – 54%, в соціальному статусі – 35%) [8]. 
Додатковим фактором напруги є брак освіченості, 
толерантності до різних груп меншин, радикалізм 
в поглядах. Більшість населення Донбасу є низько 
мобільною та рідко бувала до військового кон-
флікту в столиці України та на Заході, люди часто 
мало обізнані щодо культурного різноманіття різ-
них регіонів України, тому сприймають інші думки 
та погляди з недовірою, пересторогою та агресією. 
Брак як матеріальних ресурсів, так і мотивації 
людей до пізнання нового дедалі глибше консер-
вують ізоляцію окремих територій Донбасу (в дея-
ких громадах Донецької та Луганської областей 
Інтернет з’явився лише 2–3 роки тому).

Висновки з проведеного дослідження. Зага-
лом завдяки численним проектним ініціативам, 
реалізованим міжнародними донорами та громад-
ськими організаціями для згуртування ВПО та пред-
ставників приймаючих громад, вдалося досягти про-
тягом кількох років таких позитивних результатів:

– громади почали приймати в своє серед-
овище усіх без винятку (представників меншин, 
людей з інвалідністю, літніх);

– відбулося вжиття великої кількості освіт-
ніх, культурних, спортивних заходів, що сприяли 
інклюзії різних людей у громадську активність;

– покращилась комунікація «громада – 
влада», оскільки місцеві органи влади також долу-
чилися до ініціатив, підтриманих міжнародними 
організаціями;

– народилась згуртованість між людьми з різ-
ним соціальним та майновим становищем, поко-

ліннями, ВПО та місцевими, що дало змогу поси-
лити соціальний та людський капітал громад;

– сформувалися майданчики для спілкування 
та обміну думками, були запропоновані нові та 
якісні товари й послуги в місці поселення ВПО, що 
сприяло підйому місцевої економіки.
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У статті досліджено зарубіжний досвід 
децентралізації влади, розглянуто можли-
вості його адаптації до українських реалій. 
Обґрунтовано, що процеси євроінтеграції 
та децентралізації вимагають проведення 
глибинних економічних реформ, розв’язання 
проблем територіального розвитку. Регі-
ональна політика має бути орієнтована 
на розвинене місцеве самоврядування, на 
активні територіальні громади, що най-
більше узгоджується зі світовим досвідом 
державного регулювання розвитку тери-
торій і відповідає сучасним запитам суспіль-
ства, соціальним потребам та ресурсним 
можливостям регіонів.
Ключові слова: децентралізація влади, 
органи державної влади, місцеве самовря-
дування, державне регулювання, територі-
альні громади, місцеве управління.

В статье исследован зарубежный опыт 
децентрализации власти, рассмотрены 
возможности его адаптации к украинским 
реалиям. Обосновано, что процессы евроин-
теграции и децентрализации требуют про-
ведения глубинных экономических реформ, 
решения проблем территориального разви-
тия. Региональная политика должна быть 
ориентирована на развитое местное само-

управление, на активные территориаль-
ные общины, что наиболее согласуется с 
мировым опытом государственного регули-
рования развития территорий и отвечает 
современным запросам общества, социаль-
ным потребностям и ресурсным возможно-
стям регионов.
Ключевые слова: децентрализация вла-
сти, органы государственной власти, 
местное самоуправление, государственное 
регулирование, территориальные общины, 
местное управление.

The article examines the foreign experience of 
decentralization of power, considers the possi-
bilities of its adaptation to Ukrainian realities. It is 
substantiated that processes of European inte-
gration and decentralization require deep eco-
nomic reforms, solving territorial development 
problems. Regional policy should be oriented 
on developed local self-government, on active 
territorial communities, which is most consistent 
with the world experience of state regulation of 
the development of territories and meets modern 
demands of society, social needs, and resource 
potential of regions. 
Key words: decentralization of power, public 
authorities; local self-government, state regula-
tion, territorial communities, local government.

Постановка проблеми. Для України важливо 
проаналізувати ключові елементи досвіду рефор-
мування територіальної організації влади та 
бюджетної децентралізації, адже реалізація полі-
тики інтегрування України до Європейського Спів-
товариства передбачає необхідність побудови 
системи місцевого самоврядування та її фінан-
сового забезпечення відповідно до європейських 
принципів організації управління регіональним і 
місцевим розвитком, що й зумовлює актуальність 
цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед учених, праці яких відіграють важливу роль 
у вивченні проблематики фінансового забезпе-
чення місцевих органів влади в децентралізації, 
відзначимо таких, як Т. Бондарук [1; 2], О. Власюк 
та ін. Проте з урахуванням трансформаційних 
процесів в Україні дослідження проблем зарубіж-
ного досвіду децентралізації влади є актуальним 
та своєчасним. 

Постановка завдання. Мета статті полягає 
удослідженні зарубіжного досвіду децентралізації 
влади та перспектив його адаптації до українських 
реалій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сформована система територіальної організації 
влади продемонструвала неспроможність в умо-
вах ринкової економіки результативно та ефек-
тивно впливати на процеси соціально-економіч-

ного розвитку територій, виявилася нездатною до 
самовдосконалення і саморегуляції [1].

Законом «Про співробітництво територіаль-
них громад» від 17 червня 2014 р. передбачено 
передумови для об'єднання територіальних гро-
мад, визначено організаційно-правові засади їх 
співробітництва, принципи, форми і механізми, що 
дає змогу визначити їхню потенційну здатність до 
об'єднання та його можливі наслідки [2].

Сьогодні у світі не існує жодної універсальної 
моделі чи методології, яку б можна було в повному 
обсязі і без змін застосувати в Україні. Різні істо-
ричні умови розвитку сприяли формуванню 
декількох моделей організації місцевого самовря-
дування, специфічними ознаками яких є типи та 
форми взаємовідносин органів місцевого само-
врядування з органами державної влади.

Незважаючи на наявність різних моделей міс-
цевого самоврядування та національних особли-
востей у розподілі повноважень між місцевою 
та центральною владою, існують спільні ознаки, 
що характеризують децентралізаційні процеси в 
європейських країнах. 

У процесі аналізу численних підходів і напря-
мів із питання конкретної участі держави в регулю-
ванні фінансового забезпечення місцевого само-
врядування професор Т.Г. Бондарук виокремлює 
три найважливіші напрями її діяльності. Перший – 
створення правових та організаційних умов, необ-
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хідних для функціонування ринкових інститутів. 
Другий – трансформація державного управління, 
зокрема управління економікою відповідно до 
вимог ринкового господарства. Третій – перехід до 
нових форм регулювання, проведення економічної 
і соціальної політики для: збереження стабільності 
в суспільстві, в якому посилюється соціальне роз-
шарування, не забезпечується рівень прожитко-
вого мінімуму більшості населення, зростає рівень 
безробіття; стабілізації економіки; забезпечення 
економічного зростання [2, с. 17–18].

У сучасних умовах виділяють п’ять основних 
характеристик, що притаманні децентралізації 
в європейських країнах: демократизація шля-
хом розвитку місцевої та регіональної автономії; 
максимально ефективне вирішення місцевих 
проблем; свобода через місцеву та регіональну 
автономію; забезпечення культурної, мовної та 
етнічної різноманітності; економічна конкуренція 
між місцевим та регіональним рівнями [3, с. 685].

Розглянемо досвід проведення децентраліза-
ції в країнах Східної та Західної Європи. В євро-
пейських країнах реформування територіальної 
організації влади, зміцнення фінансових засад та 
компетенції місцевого самоврядування стало діє-
вим механізмом стимулювання економічної актив-
ності, розроблення ефективних стратегій регіо-
нального та місцевого розвитку, підвищення якості 
послуг населенню. Це забезпечується насамперед 
завдяки реалізації принципу субсидіарності в роз-
поділі повноважень між рівнями управління. Тра-
диційно у центральних органів державної влади 
залишаються лише ті повноваження, які потрібні 
для вирішення загальнодержавних завдань (наці-
ональна безпека, великі інфраструктурні проекти, 
розвиток науки тощо), тоді як усі завдання забез-
печення життєдіяльності громад вирішуються без-
посередньо на місцях.

Така організація управління сприяє зростанню 
довіри населення як до органів місцевого само-
врядування, так і до органів державної влади, 
надає місцевим органам влади більшу фінансову 
незалежність і дає змогу ефективніше використо-
вувати місцеві ресурси для стимулювання еконо-
мічного розвитку.

В основі побудови систем місцевого самовря-
дування сучасних держав лежить їх адміністра-
тивно-територіальний устрій, що виступає одним 
із найважливіших складників організації держави. 
Метою поділу території держави на відповідні 
адміністративно-територіальні одиниці є ство-
рення умов для формування найбільш ефектив-
ної системи публічної адміністрації, заснованої на 
врахуванні географічних, демографічних, еконо-
мічних, соціальних, культурних та інших особли-
востей територіальних одиниць, що здійснюється 
для забезпечення її максимальної відповідності 
потребам населення. Отже, раціональна територі-

альна організація держави – основа формування 
дієвої системи публічної адміністрації у цілому та 
місцевого самоврядування зокрема.

Світова практика має великий організаційний 
та економічний досвід формування місцевого 
самоврядування. Прийнято розрізняти декілька 
моделей місцевого самоврядування. У цілому в 
Європі місцеве самоврядування має дві харак-
терні ознаки – північну та південну. Скандинавські 
(північні) країни відрізняються високим ступенем 
автономії місцевого самоврядування, країни Пів-
денної Європи (південні) – низьким [5, с. 411].

Першу групу умовно можна назвати конти-
нентальною, або французькою. Поширена вона 
в країнах континентальної Європи (Франції, Іта-
лії, Іспанії, Бельгії, Португалії і певною мірою у 
Греції), в більшості країн Латинської Америки, 
Близького Сходу, франкомовної Африки. За такої 
моделі органи місцевого самоврядування мають 
конституційний статус, але щодо надання послуг 
зазвичай залежать від допомоги й указівки з боку 
центральних агентств місцевого рівня [5, с. 412]. 
Друга група системи місцевого самоврядування 
може бути визначена як англосаксонська. Вона 
поширена переважно у Великобританії, Ірландії, 
США, Канаді, Індії, Австралії, Новій Зеландії та ін. 
У межах англосаксонської моделі представницькі 
місцеві органи формально виступають як такі, що 
діють автономно в межах наданих їм повнова-
жень [5, с. 413]. 

Адміністративно-територіальний устрій зару-
біжних країн формувався, як правило, під впливом 
географічних чинників у їх сукупності з економіч-
ними, соціальними та демографічними особли-
востями територій. Формування цих чинників, 
зумовлене динамікою суспільного прогресу, при-
зводить до відповідних змін в адміністративно-
територіальному устрої держави. Проте зазвичай 
вони не є надто радикальними, а самі держави 
досить обережно ставляться до реформ територі-
ального устрою.

Так, Закон Італійської Республіки про устрій 
місцевих автономій, що був прийнятий у 1990 р., 
спрямований на оптимізацію розмірів адміні-
стративно-територіальних одиниць, ліквідацію 
малочисельних ланок, які не володіли достат-
німи фінансовими ресурсами для вирішення 
нагальних проблем. Нові комуни, згідно з указа-
ним Законом, можуть створюватися в Італії за 
наявності не менше 10 тис. жителів, провінції – 
не менше 200 тис. жителів. Законом було перед-
бачено і фінансові стимули для об’єднання й 
подальшого злиття комун із населенням чисель-
ністю менше 5 тис. жителів або для їх приєд-
нання до більших комун.

Відповідні реформи територіального устрою 
проводилися у 1980–1990-х роках у Бельгії, Данії, 
Німеччині, Швеції та інших європейських держа-
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вах. Зокрема, у Бельгії в 1975 р. за ініціативи Мініс-
терства внутрішніх справ число муніципалітетів з 
2 359 було скорочено до 596. Наприкінці 80-х років 
у країні функціонувало лише 589 муніципалітетів. 
Така їх чисельність збереглася і дотепер.

Швеція, як і низка інших країн, не уникнула 
необхідності проведення реорганізації місцевого 
управління, зумовленої потребою перегляду кіль-
кості та розмірів територіальних одиниць. Річ у 
тім, що до середини 1940-х років у Швеції існувало 
більше 2 тис. комун із чисельністю населення 
всього у кілька сотень чи тисяч осіб, які не могли 
забезпечити виконання зростаючого обсягу влас-
них завдань. Вони перебували у стані постійного 
дефіциту фінансових ресурсів і, відповідно, не 
могли ефективно виконувати свої функції. Тому 
Швеція вжила низку законодавчих та організацій-
них заходів, спрямованих на скорочення кількості 
муніципальних одиниць шляхом їх максимального 
укрупнення. У результаті цього кількість комун ско-
ротилася майже в 10 разів – тепер їх налічується 
в країні лише 288 із середньою чисельністю насе-
лення 30 тис. осіб [6].

Реформа місцевого самоврядування (як пра-
вило, відбувалася у межах реформи адміністра-
тивно-територіального устрою), що розпочалася 
в 1960-х роках минулого століття і подекуди 
триває до цього часу, мала на меті поліпшення 
надання послуг населенню на місцях шляхом 
передачі частини повноважень від органів дер-
жавної влади місцевому самоврядуванню та 
збільшення участі громадянського суспільства у 
прийнятті важливих рішень щодо місцевого роз-
витку. У більшості країн цього було досягнуто 
шляхом укрупнення територіальних одиниць. 
Наприклад, у Данії протягом 1965–1975 рр. кіль-
кість муніципалітетів зменшилася з 993 до 275, 
у Нідерландах (1980–1991 рр.) – з 811 до 504, у 
Греції (1997–2000 рр.) – з 5 343 до 1 033 [7].

Після здобуття незалежності балтійськими кра-
їнами (Естонії, Литви та Латвії) гостро постало 
питання проведення реформи місцевого самовря-
дування як основи для переходу до ринкової еконо-
міки. Першим кроком до реформи стали демокра-
тичні вибори до міських рад, проведені в Естонії, 
Латвії та Литві в 1989 р. Створення нової системи 
місцевого управління базувалося на принципах 
Європейської хартії про місцеве самоврядування, 
до якої Латвія, Естонія і Литва приєдналися відпо-
відно в 1996, 1994 та 1999 рр. [8, с. 35 ]. Основним 
завданням реформи місцевого самоврядування 
визначалося демократизація та децентралізація 
державної влади, залучення населення до місце-
вого управління. 

Дотримання принципів Європейської хартії про 
місцеве самоврядування та проведення реформи 
поставило перед країнами Балтії проблему зміни 
адміністративно-територіального устрою, адже 

досить малі адміністративно-територіальні оди-
ниці виявилися неспроможними фінансово себе 
утримувати. Проте, незважаючи на подібність про-
цесів реформування, кожна з балтійських країн 
сформувала власну систему територіального 
управління, яка значно відрізнялася від інших. 
Так, у Латвії залишилася дворівнева система 
місцевого управління. В Естонії та Литві було 
ліквідовано один рівень, проте в Естонії місцеве 
самоврядування було сформоване на рівні тери-
торіальної громади (муніципалітету), а в Литві – на 
рівні району [8, с. 35]. 

В Естонії з прийняттям закону «Про місцеве 
самоврядування» у 1989 р. як одного з найсуттє-
віших компонентів децентралізації розпочалася 
адміністративна реформа. До 1993 р. місцеве 
самоврядування здійснювалося на двох рівнях: 
перший – селища, села й міста, другий – повіти. 
Найсуттєвішою зміною, що відбулася під час 
реформи, можна вважати зміну дворівневої сис-
теми місцевого самоврядування на однорівневу 
[9, с. 38]. Дана реформа надавала містам та сіль-
ським територіям статус самоврядних одиниць за 
умови розроблення та впровадження програми 
соціально-економічного розвитку, перевіряючи, 
таким чином, готовність територіальної громади 
до децентралізованого управління. Після прове-
дення адміністративно-територіальної реформи в 
Естонії сформувалося однорівневе місцеве само-
врядування, що включає міста та волості. Своєю 
чергою, система управління складається із місце-
вого і проміжного рівнів урядування. 

Місцевий рівень складається з 215 місцевих 
самоуправлінь, які об’єднують 185 волостей і 
30 міст. Керівника волості обирають її мешканці 
[10]. Хоча за період реформи загальна кількість 
муніципалітетів в Естонії скоротилася від 254 у 
1995 р. до 213 станом на початок 2016 р., певна 
кількість найменших сільських муніципалітетів 
залишилася, однак під час надання послуг вони 
зазвичай співпрацюють зі своїми більшими сусі-
дами [11, с. 10]. 

У грудні 2015 р. уряд Естонії оприлюднив зако-
нопроект щодо нової, більш комплексної реформи. 
Ця реформа передбачає два етапи і вступила в 
силу на момент проведення місцевих виборів у 
жовтні 2017 р. 

Особливості нової реформи: 
- встановлення мінімального критерію до 

чисельності населення на рівні п’яти тисяч меш-
канців, що має гарантувати надання високоякісних 
публічних послуг; 

- перший етап реформи є добровільним і 
передбачає фінансові стимули у формі державних 
грантів для тих, хто вибрав шлях об’єднання; 

- головам рад і мерам, чиї повноваження при-
пиняються в результаті об’єднання пропонується 
певна компенсація; 
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- для муніципалітетів із кількістю мешканців 
менше п’яти тисяч осіб (і, можливо, іншою), які не 
погоджуються на добровільне об’єднання, уряд 
планує ініціювати злиття без фінансових компен-
сацій [11, c. 12]. 

Однак упровадження адміністративно-терито-
ріальних реформ проходило зі значними трудно-
щами. Насамперед вони стосувалися небажання 
дрібних громад об’єднуватися. При цьому помил-
кою з боку держави стало те, що не було затвер-
джено чітких правил щодо критеріїв та формату 
об’єднання. Це призвело до того, що нові громади 
хоча й виникали, але були неспроможні викону-
вати необхідні функції. 

На відміну від вище розглянутих країн, у 
Польщі було чітко розподілено доходи кожного 
рівня управління. Вагома частка в доходах міс-
цевих бюджетів припадає на податок на влас-
ність. Кожен рівень бюджетної системи має свою 
частку в загальнодержавних податках. Податки на 
власність відповідають засадам справедливого 
оподаткування: володіння землею, нерухомістю, 
транспортними засобами є ознакою певного рівня 
доходів, і оподаткування об’єктів не суперечить 
вимозі врахування платоспроможності платників. 
Саме на місцевому рівні легше обліковувати, оці-
нювати і стежити за змінами бази оподаткування. 
Податок на майно громадян є виправданим за 
значної диференціації доходів населення. Обґрун-
туванням такої позиції є той факт, що розмір 
платежів за ресурси має сприяти раціональному 
використанню, зацікавленню органів місцевого 
самоврядування у відновленні ресурсів, контролю 
над їх використанням [12].

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасний стан економіки України та її регіонів 
зумовлений диспропорцією галузево-секторальної 
структури, яка є наслідком неефективних реформ, 
нестабільності та економічної кризи в державі. 
У регіонах простежується низка негативних явищ, 
зумовлених утратою виробничого потенціалу, 
низькою інтенсивністю структурних змін, недо-
статнім рівнем підприємницької активності, невід-
повідністю структури економіки регіонів потре-
бам розбудови інноваційної моделі розвитку, що, 
своєю чергою, впливає на соціально-економічний 
розвиток регіонів. 

Процеси євроінтеграції та децентралізації 
вимагають проведення глибинних економічних 
реформ, розв’язання проблем територіального 
розвитку. Регіональна політика орієнтована на роз-
винене місцеве самоврядування, на активні тери-
торіальні громади, що найбільше узгоджується зі 
світовим досвідом державного регулювання роз-
витку територій і відповідає сучасним запитам 

суспільства, соціальним потребам та ресурсним 
можливостям регіонів. При цьому світовий досвід 
розмежування владних повноважень і фінансо-
вих ресурсів за рівнями бюджетної системи може 
стати основою для досягнення стійкого економіч-
ного розвитку та надання населенню доступних і 
якісних послуг.
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У статті розглянуто загрози регіональній 
економічній безпеці. На основі результатів 
дослідження виділено основні загрози регіо-
нальній економічній безпеці: руйнування про-
мислового потенціалу; втрата ринків збуту; 
втрата конкурентоспроможності та конку-
рентних переваг; зниження регіональної лік-
відності; погіршення економічної стійкості; 
міграція; погіршення рівня життя; зрос-
тання економічних злочинів; низький рівень 
правової безпеки; зміни гарантій економіч-
ної діяльності; політична нестабільність; 
погіршення стану природного середовища. 
Узагальнено теоретичні аспекти впливу 
загроз на стан економічної безпеки регіонів. 
Представлено граф зв’язків між загрозами 
економічній безпеці регіонів. 
Ключові слова: регіон, економічна безпека, 
загроза, метод графу.

В статье рассмотрены угрозы регио-
нальной экономической безопасности. На 
основе результатов исследования выде-
лены ключевые угрозы региональной эко-
номической безопасности: разрушение про-
мышленного потенциала; потеря рынков 
сбыта; потеря конкурентоспособности 
и конкурентных преимуществ; снижение 
региональной ликвидности; ухудшение эко-
номической устойчивости; миграция; ухуд-
шение уровня жизни; рост экономических 

преступлений; низкий уровень правовой 
безопасности; изменения гарантий эко-
номической деятельности; политическая 
нестабильность; ухудшение состояния 
окружающей среды. Обобщены теорети-
ческие аспекты влияния угроз на состоя-
ние экономической безопасности регионов. 
Представлен граф связей между угрозами 
экономической безопасности регионов.
Ключевые слова: регион, экономическая 
безопасность, угроза, метод графа.

The article deals with the threats to regional 
economic security. Based on the research 
results, the following main threats to regional 
economic security are distinguished: the 
destruction of industrial potential; loss of sales 
markets; loss of competitiveness and competi-
tive advantages; reduction of regional liquid-
ity; deteriorating economic stability; migra-
tion; worsening of living standards; growth of 
economic crimes; low level of legal security; 
changes in guarantees of economic activity; 
political instability; deterioration of the natural 
environment. The theoretical aspects of the 
influence of threats on the state of economic 
security of regions are generalized. A graph of 
links between threats to the economic security 
of regions is presented. 
Key words: region, economic security, threat, 
graph method.

Постановка проблеми. В умовах дестабіліза-
ції економіки країни все більше набуває актуаль-
ності питання національної економічної безпеки та 
регіональних диспропорцій її забезпечення. Саме 
економічний розвиток регіонів є основою забезпе-
чення економічної безпеки держави, особливо в 
умовах децентралізації. Необхідність формування 
ефективної системи управління регіональною еко-
номічною безпекою вимагає ідентифікації загроз 
економічній безпеці регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням дослідження економічної безпеки регі-
ону та її загрозам присвячено праці таких уче-
них, як: З.С. Варналій, С.В. Онищенко, О.А. Мас-
лій [1], О.М. Головченко [2], Т.Є. Воронкова [3], 
С.П. Стеценко [4], Г.О. Сукрушева [5], І.В. Заблод-
ська [6]. Однак, незважаючи на достатній інтерес 
до питання економічної безпеки регіонів, залиша-
ються невирішеними питання ступеню впливу різ-
них загроз на регіональну економічну безпеку.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення теоретичних аспектів впливу загроз 
на стан економічної безпеки регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У результаті проведеного теоретичного дослі-
дження нами визначено, що низка дослідників 
характеризує економічну безпеку з позицій необ-
хідності забезпечення стійкості економічної сис-
теми до впливу загроз. 

З.С. Варналій, С.В. Онищенко та О.А. Маслій 
[1] акцентують увагу на тому, що забезпечення 
економічної безпеки економіки України в сучасних 
умовах ґрунтується на ситуативному реагуванні 
на загрози, що вже виникли.

За твердженням Г.О. Сукрушевої, економічна 
безпека регіону визначається як забезпечення 
незалежності від впливу внутрішніх і зовніш-
ніх факторів, гарантування безпечного режиму 
роботи об’єктів управління для створення умов 
стійкого економічного зростання й умов повноцін-
ного життя населення [5].

З точки зору С.П. Стеценко, специфічним фак-
тором виникнення загроз економічній безпеці регі-
онів України є їх місце у загальному економічному 
просторі, зосередження на їх території природних 
сировинних ресурсів, виробничого потенціалу, 
транспортних коридорів, що пов'язують регіо-
нальні економіки [4].

При цьому науковці визначають різні види 
загроз регіональній економічній безпеці. Так, 
О.М. Дюжилова та І.В. Вякіна [7] відносно сфери 
виникнення загроз виділяють такі основні їх групи: 

– виробництво і технології;
– ринок; 
– фінанси; 
– соціальні; 
– законодавчо-правові; 
– адміністративно-політичні; 
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– екологічні. 
Розглядаючи регіональну економічну безпеку з 

погляду забезпечення національної безпеки вва-
жаємо за доцільне визначити ключові загрози еко-
номічній безпеці регіону та ступінь їх впливу. На 
основі результатів дослідження зазначених груп 
нами виділено такі основні загрози регіональній 
економічній безпеці:

– руйнування промислового потенціалу;
– втрата ринків збуту;
– втрата конкурентоспроможності та конку-

рентних переваг;
– зниження регіональної ліквідності;
– погіршення економічної стійкості; 
– міграція;
– погіршення рівня життя;
– зростання економічних злочинів;
– низький рівень правової безпеки;
– зміни гарантій економічної діяльності;
– політична нестабільність; 
– погіршення стану природного середовища.
З точки зору О.І. Анчишкина [8], промисловий 

потенціал визначається виробничими ресурсами, 
їх обсягом, структурою, технічним рівнем і якістю. 
Отже, руйнування промислового потенціалу регі-
ону – це руйнування, занепад засобів виробни-
цтва регіону, його трудових ресурсів, а також 
природних ресурсів, залучених у регіональний 
економічний оборот.

Утрата ринків збуту має прямий вплив на еко-
номічну безпеку регіону. Через утрату ринків збуту 
продукції (послуг) суб’єктів господарювання регі-
ону зменшуються показники валового регіональ-
ного продукту та обсягів реалізації промисло-
вої продукції (послуг), як наслідок, зменшується 
добробут населення регіону. Для уникнення зазна-
ченої загрози в межах регіонального управління 
необхідно розробити програми зміцнення конку-
рентоспроможності регіональної промисловості. 

Базовим визначенням категорії «конкуренто-
спроможність регіону» є визначення Інституту 
розвитку менеджменту в Лозанні (IMD-Lausanne), 
а саме: здатність регіону (його населення, бізнесу 
і влади) перемагати в суперництві з іншими регі-
онами за залучення й створення нових факторів 
виробництва, забезпечуючи при цьому конкурентні 
переваги в економічному зростанні та рівні життя 
населення [9; 10]. Головним наслідком утрати регі-
оном конкурентоспроможності є погіршення рівня 
життя його населення.

Здебільшого поняття фінансової ліквідності 
відноситься до мікрорівня – суб’єктів господарю-
вання. І навіть коли говорять про фінансову лік-
відність мезорівня, то мають на увазі фінансову 
ліквідність підприємств конкретного регіону. Тобто 
у цьому разі регіон не розглядаються як суб’єкт 
із власними фінансовими ресурсами. На думку 
Л.М. Волощенко [11], регіональна ліквідність нале-

жить до групи показників оцінки стійкості фінансо-
вої системи регіону і визначається за формулами 
(1) та (2):

К2=(КЗ+ДЗ) / ВРП,                      (1)
де КЗ – кредиторська заборгованість;
ДЗ – дебіторська заборгованість;
ВРП – валовий регіональний продукт (оціню-

ється в динаміці).
К3 = Д / В [(КЗ1 / КЗ0) – 1],              (2)

де Д – власні доходи бюджету регіону за період;
В – витрати бюджету регіону за період;
КЗ0 і КЗ1 – кредиторська заборгованість на 

початок і кінець періоду.
У результаті об’єднання формул (1) та (2) 

показник валового регіонального продукту пере-
носиться у знаменник. Отже, між значенням 
регіональної ліквідності та показниками власних 
доходів бюджету регіону і ВРП наявний прямий 
зв'язок, тобто збільшення доходів та ВРП збіль-
шує показник регіональної ліквідності. Зворотній 
зв'язок спостерігається з показниками витрати 
бюджету регіону та кредиторською заборгова-
ністю на початок періоду. Таким чином, зниження 
фінансової ліквідності регіону має місце за умови 
зменшення ВРП та доходів бюджету, збільшення 
витрат бюджету.

Одним з основних аспектів прояву регіональ-
ної економічної безпеки є економічна стійкість 
регіону – властивість гнучкого реагування на 
вплив усіх зовнішніх і внутрішніх факторів не для 
запобігання новим обставинам, властивостям 
та відносинам, а вмілого їх використання для 
постійного відновлення і самовдосконалення. 
Тобто нездатність регіону адаптуватися до змін 
середовища призводить до погіршення його еко-
номічної безпеки.

Сьогодні однією з головних загроз регіональ-
ній економічній безпеці є міграція населення, яка 
є наслідком неефективного регіонального управ-
ління. Із посиленням міграційних процесів спосте-
рігається втрата людського та трудового потенці-
алу, що призводить до руйнування промислового 
потенціалу регіону. Однією з причини активізації 
міграційних процесів на регіональному рівні є 
погіршення рівня життя населення. 

Зростання економічних злочинів здійснює зна-
чний негативний вплив на регіональну економічну 
безпеку. Є.Л. Стрельцов стверджує, що економічна 
злочинність – це передбачені кримінальним зако-
ном діяння, спрямовані на порушення відносин 
власності (майнові відносини) і наявного порядку 
здійснення господарської діяльності [12].

Поряд із категорією «економічні злочини» 
часто вживається категорія «тіньова економіка» 
(підпільна економіка) як сукупність відносин у про-
цесі виготовлення матеріальних благ і послуг на 
підґрунті прихованої від державних контролюючих 
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органів економічної діяльності фізичних і юридич-
них осіб, яка приносить більш високі, ніж у легаль-
ній сфері, прибутки та інші особисті вигоди [13]. 
Тіньова економіка є підґрунтям для економічної 
злочинності. 

Низький рівень правової безпеки. Виходячи з 
тлумачення поняття «національна правова без-
пека», правову безпеку на регіональному рівні 
можна представити як стан правових відносин 
у регіоні та комплекс заходів із боку держави, 
за допомогою яких забезпечується розвиток 
законодавства та його реалізація в інтересах 
народу в розрізі регіонів. До основних аспектів 
регіональної правової безпеки можна відне-
сти масові порушення прав громадян; невико-
нання чи неналежне виконання законних рішень 
органів місцевого самоврядування; прийняття 
рішень, виконання яких за умов зубожіння пере-
важної більшості населення може заподіяти зна-
чні збитки його правам і власності; невиконання 
органами місцевого самоврядування вже при-
йнятих рішень та ін.

Під змінами гарантій економічної діяльності 
маємо на увазі зміни умов, що забезпечують успіх 
економічної діяльності – найважливішої форми 
свідомої та цілеспрямованої трудової діяльності 
людей, у процесі якої вони здебільшого вступають 
в активні зв'язки з природою та економічні зв'язки 
й відносини між собою для створення економіч-

них благ у різних сферах суспільного відтворення 
(безпосередньому виробництві, обміні, розподілі, 
споживанні), а також формують свою особистість. 
Зміни гарантій у процесі здійснення економічної 
діяльності викликають невпевненість, невизна-
ченість у майбутньому, недовіру з боку суб’єктів 
господарювання. Загроза зміни гарантій економіч-
ної діяльності актуальна для інвестиційної сфери, 
особливо з боку іноземного інвестування.

Політична нестабільність має прямий вплив 
на соціально-економічний розвиток регіону й є 
однією з головних перешкод для розвитку промис-
лових підприємств.

На рис. 1 представлено загрози регіональній 
економічній безпеці та зв’язки між ними.

У результаті побудовано граф із 12-ма верши-
нами, пов’язаними між собою стрілками, які вказу-
ють на наявність залежності. Початок стрілки – це 
залежний фактор (загроза), кінець стрілки – фак-
тор, який є джерелом залежності.

Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті проведеного дослідження узагаль-
нено теоретичні аспекти впливу загроз на стан 
економічної безпеки регіонів. Визначено взаємо-
залежність між зазначеними загрозами, наявність 
між ними зв’язків представлено у вигляді графа. 
У подальших дослідженнях доцільно сформувати 
ієрархічну модель представлених загроз із засто-
суванням методу аналізу ієрархій.
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Рис. 1. Загрози регіональній економічній безпеці та зв’язки між ними
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У статті проаналізовано стан ринку кон-
салтингових послуг в Україні та узагаль-
нено причини, які негативно впливають на 
його формування і розвиток. Основними 
причинами, що гальмують розвиток ринку 
консалтингових послуг в Україні, є: складна 
макроекономічна ситуація; непопулярність 
консалтингових послуг у країні; відсутність 
методичного забезпечення щодо критеріїв 
оцінки корисності консалтингу; низька пла-
тоспроможність замовників консалтинго-
вих послуг тощо. Вмотивовано перспектив-
ність розвитку ринку консалтингу в Україні 
для впровадження науково-технічних та 
організаційно-економічних інновацій. Вико-
ристання наукових ідей і передового досвіду 
на підприємствах, які отримують консуль-
тативні послуги, сприятиме економічному 
зростанню та підвищенню конкурентоз-
датності не лише цих підприємств, а й від-
повідних галузей, регіонів та національної 
економіки у цілому. 
Ключові слова: консалтинг, консульту-
вання, консалтингова послуга, європейський 
ринок консалтингових послуг, консалтин-
гова діяльність в Україні.

В статье проанализировано состояние 
рынка консалтинговых услуг в Украине и 
обобщены причины, негативно влияющие 
на его формирование и развитие. Основ-
ными причинами, тормозящими развитие 
рынка консалтинговых услуг в Украине, 
являются: сложная макроэкономическая 
ситуация; непопулярность консалтинго-
вых услуг в стране; отсутствие методи-
ческого обеспечения в части критериев 
оценки полезности консалтинга; низкая 
платежеспособность заказчиков консал-
тинговых услуг и т.д. Мотивирована 

перспективность развития рынка консал-
тинга в Украине для внедрения научно-тех-
нических и организационно-экономических 
инноваций. Использование научных идей и 
передового опыта на предприятиях, полу-
чающих консультативные услуги, будет 
способствовать экономическому росту 
и повышению конкурентоспособности не 
только этих предприятий, но и соответ-
ствующих отраслей, регионов и нацио-
нальной экономики в целом. 
Ключевые слова: консалтинг, консульти-
рование, консалтинговая услуга, европей-
ский рынок консалтинговых услуг, консал-
тинговая деятельность в Украине.

In the article a market of consulting services con-
dition is analyzed in Ukraine. Reasons that nega-
tively influence on his forming and development 
are generalized. Principal reasons that brake 
market of consulting services development in 
Ukraine are defined: difficult macroeconomic sit-
uation; the unpopularness of consulting services 
is in a country; absence of the methodical pro-
viding is in relation to the criteria of estimation of 
consulting utility; subzero solvency of customers 
of consulting services and others like that. In the 
article perspective of consulting market develop-
ment in Ukraine is explained with the aim of intro-
duction of scientific and technical, organizational 
and economic innovations. Using of scientific 
ideas and advanced experience on enterprises 
that get consultative services will assist the econ-
omy growing and increase of competitiveness of 
not only these enterprises but also correspond-
ing industries, regions and national economy on 
the whole.
Key words: consulting, consulting service, Euro-
pean market of consulting services, consulting 
activity in Ukraine.

Постановка проблеми. Консалтингові послуги 
в Україні здійснюються відносно недавно, але 
набутий досвід використання таких послуг, які 
пов’язані, насамперед, із запозиченням досвіду 
інших країн і залученням інвестицій, довів 
об’єктивну необхідність подальшого розвитку кон-
салтингової діяльності в країні. Попит на вищев-
казані послуги зумовлюється тим, що внаслідок 
глобального та локального зростання комерцій-
ної, технологічної та підприємницької активності й 
пов’язаних із цим проблем в осіб, які здійснюють 
господарську діяльність, а також в інвесторів усе 
частіше виникає потреба в проведенні критичної 
оцінки діяльності підприємців незалежними висо-
кокваліфікованими спеціалістами з подальшим 
отриманням від них рекомендацій і порад із різ-
номанітних питань виробничої діяльності. Така 
оцінка становить сутність консалтингових послуг, 
які регламентуються договором консалтингу (дого-
вором про надання консалтингових послуг) [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття «консалтинг» прийшло до України в 90-ті 
роки минулого століття з-за кордону під час пере-
ходу країни на ринкові механізми економіки. Із цього 
часу у вітчизняній літературі починається застосу-
вання цього поняття у різних варіаціях (табл. 1).

Як видно з таблиці, вітчизняні вчені ототож-
нюють поняття «консультування» і «консалтинг», 
тобто діяльність професійних консультантів, у 
процесі якої клієнту надається допомога у вияв-
ленні проблем, їх аналізу, а також рекомендації з 
їх ефективного вирішення.

Між тим особливості розвитку консалтингу в 
Україні на основі використання європейського 
досвіду не отримали належного висвітлення в 
науковій літературі. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз європейського досвіду у сфері консалтингу 
та визначення перспектив розвитку ринку консал-
тингових послуг в Україні. 
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Таблиця 1
Тлумачення понять «консалтинг» і «консультування» вітчизняними вченими

Визначення поняття «консалтинг» Визначення поняття «консультування»
Діяльність спеціалізованих компаній із надання інте-
лектуальних послуг виробникам, продавцям, покуп-
цям (поради і рекомендації) з різноманітних питань 
виробничої діяльності, фінансів, зовнішньоекономічної 
діяльності, створення та реєстрації фірм, дослідження 
і прогнозування ринків товарів і послуг, розроблення 
бізнес-проектів, маркетингових програм, інноваційної 
діяльності, пошуку шляхів виходу з кризових ситуацій, 
підготовки статутних документів у разі створення нових 
підприємств і організацій тощо [2, с. 824].

Діяльність спеціальних компаній із консультування 
виробників, продавців, покупців у сфері експертної, тех-
нічної та економічної діяльності [5].

Вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якої 
полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку 
та використанні науково-технічних та організаційно-еко-
номічних інновацій з урахуванням предметної галузі та 
проблем клієнта [3].

Діяльність спеціальних компаній, що полягає у консуль-
туванні виробників, продавців, покупців із широкого 
кола питань економіки, фінансів, зовнішньоекономічних 
зв'язків [6].

Діяльність, яка здійснюється професійними консультан-
тами і спрямована на обслуговування потреб комерцій-
них і некомерційних організацій, фізичних осіб у консуль-
таціях, навчанні, дослідницьких роботах по проблемах їх 
функціонування і розвитку [4].

 Особлива професійна діяльність, що передбачає залу-
чення кваліфікованих фахівців зі спеціальною підготов-
кою в галузі бухгалтерського обліку, аналізу, контролю, 
права, управління. [7].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна світова економіка характеризується 
швидкозмінним ринковим середовищем, скоро-
ченням життєвого циклу продуктів і послуг, глоба-
лізацією господарських зв'язків на базі сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій і постій-
ним пошуком нових можливостей для розвитку 
підприємств. Через невпинно зростаючу швидкість 
настання змін у навколишньому середовищі керів-
никам підприємств стає дедалі складніше силами 
підприємства генерувати та приймати ефективні 
та обґрунтовані управлінські рішення, і вони виму-
шені залучати до процесу управління розвитком 
підприємств професійних консультантів. Діяль-
ність професійних консультантів – консалтингова 
діяльність – включає аналіз, обґрунтування пер-
спектив розвитку і використання науково-техніч-
них та організаційно-економічних інновацій з ура-
хуванням відповідної сфери і проблем клієнта, 
забезпечує розкриття та використання наявних 
знань у клієнтській організації, сприяє приско-
ренню впровадження наукових ідей і передового 
досвіду та нарощенню інтелектуального потен-
ціалу компанії, підвищує її конкурентоздатність. 
Консалтингова діяльність полягає у консульту-
ванні керівників, управлінців, профільних фахів-
ців із широкого кола питань у сфері фінансової, 
комерційної, юридичної, технологічної, технічної, 
експертної діяльності.

Перші консалтингові компанії з’явилися у світі 
більш ніж 100 років тому. Так, у 1914 р. у США від-
крилася фірма з менеджмент-консалтингу «Служба 
досліджень бізнесу», а в 20–30-х роках ХХ ст. ана-
логічні організації почали з’являтися в Англії та 
Німеччині. Пізніше консалтингові компанії пошири-
лися по всій Європі й до середини ХХ ст. досягли 
ринків Азії, Африки і Латинської Америки [8]. 

Європейський ринок консалтингу поряд із пів-
нічноамериканським ринком є найбільшим сег-
ментом світового ринку. Європейська Федерація 
асоціацій консультантів з економіки й управління 
(ФЕАКО) дає таке визначення консалтингу: 
«Менеджмент-консультування полягає у наданні 
незалежних порад та допомоги з питань управ-
ління, включаючи визначення й оцінку проблем 
і (або) можливостей, рекомендацій відповідних 
заходів і допомогу в їх реалізації» [9].

У розвинених країнах світу консалтинг у сфері 
економіки й управління підприємствами являє 
собою важливий фактор ефективного функціону-
вання та розвитку суб'єктів господарювання і стає 
все популярнішим. Ускладнення економічних про-
цесів викликало необхідність формування, роз-
витку, розширення національних та міжнародних 
ринків консалтингових послуг, що виконують функ-
цію поширення передових технологій і вирішення 
завдань управління. Так, у 2015 р. обсяг світового 
ринку становив 245 млрд. дол., наростивши майже 
5% порівняно з 2014 р. Лідер галузі – IТ-консалтинг, 
обсяг якого в 2015 р. становив 50 млрд. дол. Цей 
вид консалтингу найбільш популярний у США і у 
Західній Європі, де звикли орієнтуватися на май-
бутнє. Водночас у Східній Європі переважає опе-
раційний консалтинг, де фірми прагнуть зміцнити 
позиції на ринку тут і зараз. Швидко зростає обо-
рот ринку консалтингових послуг і в країнах із над-
високим рівнем розвитку економіки – у Японії та 
Сінгапурі [8]. 

Характерний для сьогодення стрімкий розви-
ток ринку консалтингових послуг, удосконалення 
методології та технологізації консалтингу, роз-
виток стандартизації якості послуг і зростання 
матеріально-технічної оснащеності роботи кон-
сультантів перетворюють консалтинг на індустрію 
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світового масштабу. Потенційними споживачами 
консалтингових послуг виступають будь-які орга-
нізації, що стикаються з управлінськими пробле-
мами, а продуцентами консалтингового продукту, 
що визначають пропозицію на консалтинговому 
ринку, є консалтингові фірми, продуктом виробни-
чої діяльності яких є консультаційні послуги [10].

Виокремлення дефініції «консультаційні послуги» 
в окрему категорійну одиницю дає змогу окреслю-
вати спрямованість діяльності фірми, що займається 
наданням відповідних послуг і окреслює поняття як 
інтелектуальний продукт, який «залишається у воло-
дінні клієнта після завершення консультування» [11].

Основні види консалтингових послуг згідно з 
Європейським класифікатором наведено в табл. 2.

У Європі виділяють такі сервісні напрями кон-
салтингу: «стратегія», «операція», «технологія», 
«кадри і зміни», «продажі та маркетинг» та «управ-
ління фінансами і ризиками» (рис. 1).

Як видно з рис. 1, найбільшу питому вагу у струк-
турі обсягів консалтингу в Європі мають сервісні 
напрями: «операції», «технологія», «стратегія». 

Послуги «операції» пов'язані з інтеграцією біз-
нес-рішень через реінжиніринг бізнес-процесів 
(BPR); управління відносинами з клієнтами/поста-
чальниками (CRM); скорочення обігу/скорочення 
витрат, управління закупівлями та управління 
ланцюгами постачання, включаючи виробництво, 
дослідження та розробки (R & D), розроблення 
продуктів та логістика. 

Послуги «технологія» через заходи техноло-
гічного характеру допомагають підприємствам-
замовникам оцінювати свої ІТ-стратегії для впро-
вадження технологій у бізнес-процеси, підтримки 
рішень, пов'язаних із плануванням та впроваджен-
ням нових технологій для бізнес-додатків, включа-
ючи архітектуру IT-мережі та безпеки. 

Послуги «стратегія» допомагають компаніям 
аналізувати та змінювати свої стратегії, вдоскона-
лювати бізнес-операції та оптимізувати їх корпо-
ративне та ділове планування. 

Економіка України на нинішньому етапі потре-
бує вирішення низки проблем, пов’язаних із 
переходом підприємств більшості галузей на 
інноваційний шлях розвитку для виробництва і 
реалізації нової технічно досконалої й якісної про-
дукції, яка відповідає запитам і потребам спожи-
вачів. У зв’язку із цим сьогодні як ніколи раніше 
актуалізується потреба у взаємодії українських 
підприємств із глобальним ринковим середови-
щем через професійного посередника – консал-
тингову компанію, причому ефективна реалізація 
стратегічних перспектив ринку консалтингу Укра-
їни стане можливою, якщо в діяльності вітчизня-
них компаній буде враховано досвід світових ліде-
рів із консалтингу. 

Зародження вітчизняного ринку консалтингу 
розпочато з часів незалежності. Нині консалтингові 
послуги в Україні надають: іноземні консалтингові 
фірми, що працюють із державними структурами 
з питань оподаткування, бюджетного регулю-
вання, вдосконалення нормативно-правової бази, 
а також із питань управлінського консультування 
в пріоритетних галузях народного господарства 
(енергетиці, транспорті, зв'язку, сільському госпо-
дарстві тощо); вітчизняні консалтингові фірми, що 
надають консультаційні послуги за такими напря-
мами, як бізнес-планування, фінансова оцінка, 
маркетинг, податкове планування, митне регулю-
вання тощо; наукові установи, університети, цен-
три трансферу знань, що забезпечують зв’язок між 
виникненням знань та їх використанням у процесі 
виробництва інновацій, тощо. Але на відміну від 
країн із розвиненою ринковою економікою, де кон-
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Рис. 1. Розподіл обсягів консалтингу за сервісними напрямами – видами 
на європейському ринку послуг у 2016р. (за даними 11 країн FEACO)

Джерело: складено за [13]
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сультаційне співробітництво користується висо-
ким попитом, в Україні консалтинг застосовувався 
досі лише епізодично (частіше для подолання 
наявних кризових ситуацій, а не для запобігання 
їм), і повномасштабне становлення ринку консал-
тингу потребує часу і чималих зусиль.

Найбільшим регіональним ринком консуль-
таційних послуг в Україні є місто Київ і Київська 
область, що займають близько 86,7% ринку (за 
обсягом доходу). Станом на кінець квітня 2017 р. 
консалтингові послуги в Україні надавали понад 
5 тис. компаній і приблизно половина з них була 
зареєстрована в столичному регіоні. 

Аналіз обсягу ринку консалтингу показав зни-
ження споживання консультаційних послуг із 
$490 млн. у 2014 р. до $437 млн. у 2016 р., на що 
значною мірою вплинула ситуація, яка склалася 
в Україні, у тому числі внаслідок військових дій на 
сході країни. На думку розробників дослідження, 
відновлення ринку почнеться в 2018 р. та про-
довжуватиметься протягом наступних чотирьох 
років [14].

Основними причинами, які негативно вплива-
ють на формування ринку консалтингу України, 
є: складна макроекономічна ситуація; непопуляр-
ність консалтингових послуг у країні; відсутність 
законодавчої бази щодо консалтингової діяль-
ності; відсутність методичного забезпечення щодо 
критеріїв оцінки корисності консалтингу; зниження 
ділової активності підприємств; низька плато-
спроможність замовників консалтингових послуг; 
низький відсоток гарантій конкретних результатів 
і позитивного ефекту від консультування; відсут-
ність досвіду у підприємств щодо роботи з профе-
сійними консультантами тощо. 

Незважаючи на вищезазначені проблеми, 
розвиток консалтингу в Україні має реальні 
перспективи. Поступове збільшення попиту на 
послуги консалтингових організацій очікується 
найближчим часом у міру готовності як кон-
салтингових фірм, так і замовників їх послуг до 
нововведень, пошуку нових продуктів і ринків, 
засвоєння й упровадження перевіреного часом 
світового досвіду. 

Таблиця 2
Основні види консалтингових послуг згідно з Європейським класифікатором

Вид послуг Характеристика
Загальне 
управління

Визначення ефективності системи управління, оцінка бізнесу, управління нововведеннями, 
визначення конкурентоспроможності (вивчення кон'юнктури ринку, диверсифікація або станов-
лення нового бізнесу, міжнародне управління, оцінка управління, злиття і придбання, органі-
заційна структура і розвиток, приватизація, управління проектом, управління якістю, реінжині-
ринг, дослідження і розвиток, стратегічне планування, бенчмаркінг, пошук партнерів, внутрішній 
менеджмент, управління експортом та імпортом, кризове управління).

Адміністрування Аналіз документообігу, розміщення або переміщення відділів, управління офісом, організація 
і методи управління, регулювання ризику, гарантії безпеки, планування робочих приміщень та 
їх оснащення.

Фінансове 
управління

Системи обліку, оцінка капітальних витрат, оборот фірми, зниження собівартості, неплатоспро-
можність (банкрутство), збільшення прибутку, збільшення доходів, оподаткування, фінансові 
резерви.

Управління 
кадрами

Професійний рух і скорочення штатів, культура корпорації, рівні можливості, пошук кадрів, від-
бір кадрів, здоров'я і безпека, програми заохочення, внутрішні зв'язки, оцінка робіт, трудові 
угоди і зайнятість, навчання менеджменту, планування робочої сили, мотивація, пенсії, аналіз 
функціонування, психологічна оцінка, винагорода, підвищення кваліфікації працівників, вирі-
шення конфліктів, тренінг.

Маркетинг Реклама і сприяння збуту, корпоративний образ та відносини з громадськістю, дослідження ринку, 
післяпродажне обслуговування замовників, дизайн, прямий маркетинг, міжнародний маркетинг, 
стратегія маркетингу, розроблення нової продукції, ціноутворення, роздрібний продаж і дилер-
ство, управління збутом, навчання збуту, соціально-економічні дослідження і прогнозування.

Виробництво Автоматизація, використання устаткування і його технічне обслуговування, промисловий інжи-
ніринг, переробка матеріалів, регулювання внутрішнього розподілу матеріалів, упакування, 
схема організації робіт на підприємстві, конструювання й удосконалення продукції, управління 
виробництвом, планування і контроль над виробництвом, підвищення продуктивності, заку-
півлі, контроль якості, управління запасами, ергономіка, управління матеріалами.

Інформаційна 
технологія

Системи автоматизованого проектування й автоматизовані системи управління, застосування 
комп'ютерів в аудиті та оцінці, електронна видавнича діяльність, інформаційно-пошукові сис-
теми, адміністративні інформаційні системи, проектування і розроблення систем, вибір і уста-
новка систем, внутрішній аудит інформаційних систем, відновлення інформаційних систем.

Спеціалізовані 
послуги 

Різні види рекомендацій, які відрізняються від вищевикладених за методами, за об'єктами чи за 
характером впроваджуваних знань: навчальне консультування, консалтинг з управління елек-
троенергетикою, інженерний консалтинг, екологічний консалтинг, інформаційний консалтинг, 
юридичний консалтинг, консалтинг з управління розподілом матеріалів і матеріально-технічним 
постачанням, консалтинг у державному секторі бізнесу, консалтинг із телекомунікацій.

Джерело: складено на основі [12]
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Висновки з проведеного дослідження. З вище-
наведеного випливає, що, як і в усьому світі, консал-
тинг в Україні є необхідним для забезпечення ефек-
тивності управління підприємством і підвищення 
його конкурентоспроможності на ринку через засто-
сування новітніх технологій. Розвиток консалтингу в 
Україні буде успішним, перш за все, за умови поліп-
шення макроекономічної ситуації, усвідомлення під-
приємствами економічної вигоди від взаємодії з кон-
салтинговими компаніями, зростання популярності 
консалтингових послуг, підвищення довіри до очіку-
ваних результатів консалтингової діяльності, поліп-
шення платоспроможності підприємств – замовників 
консалтингового обслуговування. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
розроблення рекомендацій щодо забезпечення 
розвитку консалтингових послуг в Україні.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Шаркова Г.Ю. Договір консалтингу: автореф. 

дис … канд. юрид. наук. Київ, 2011. 20 с.
2. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / Гол. редкол. 

С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Академія, 2000. 
Т. 1. 864 с.

3. Верніков Г.Г. Консалтинг. URL: http://www.cfin/
consulting/vernicov/ru.

4. Осадько О.Ю. Технології психологічного кон-
сультування (збірка праць). К.: Ред. загальнопед. 
газ., 2005. 128 с. 

5. Касич А.О., Гноєва І.М. Особливості розвитку 
аудиторських послуг в Україні та концептуальні під-
ходи до їх класифікації. URL: http://www.nbuv.gov.ua.

6. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навч. 
посіб. К.: ЦУЛ, 2013. 688 с.

7. Бухгалтерський облік: загальна теорія: навч. 
посіб. / Ю.С. Серпенінова, С.М. Гольцова, І.О. Мака-
ренко; за заг. ред. Ю.С. Серпенінової. Суми: Універ-
ситетська книга, 2015. 336 с.

8. Консалтинговые услуги: от классификации 
до анализа рынка. URL: https://www.kp.ru/guide/
konsaltingovye-uslugi.html.

9. Трофимова О.К Анализ рынка консалтинговых 
услуг за рубежом. URL: www.cfin.ru/consulting/
mkintro-10.shtml.

10. Консалтингове забезпечення управлінських 
економіко-екологічних рішень на регіональному рівні: 
монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. А.І. Ковальова. 
Одеса: Гуляєва В.М., 2017. 190 с.

11. Консультативні послуги як джерело інформа-
ції. URL: http://helpiks.org/5-89119.html.

12. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Воз-
нюк, Т.С. Смовженко; 2-е вид., випр. та доп. Львів: 
Центр Європи, 1997. 576 с.

13. FEACO annual survey of the European MC 
market. URL: http://www.feaco.org/sites/default/files/
sitepagefiles/Feaco%20Survey.2016-2017.pdf. 

14. Відновлення ринку консалтингу почнеться 
вже в 2018 році. URL: http://n-auditor.com.ua/uk/
novini/finansi/item/66877-%D0%B2%D1%96%D0%B
4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D0% 
BD%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0
%BD%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%8
7%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D
1%8F-%D0%B2%D0%B6%D0%B5-%D0%B2-2018-
%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.html.



59

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ  
ТА ДОСТУПНОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
FOOD SAFETY OF UKRAINE: TOPICAL ISSUES OF QUALITY  
AND AVAILABILITY OF FOOD PRODUCTS

УДК 338.439

Киш Л.М.
к.е.н., доцент кафедри моделювання
та інформаційних технологій в економіці
Вінницький національний аграрний 
університет

У статті здійснено аналіз якісного компо-
ненту доступу населення України до про-
дуктів харчування та реальних фінансових 
можливостей громадян. На основі ретель-
ного вивчення вартості наборів продуктів 
харчування, згідно з методикою визначення 
прожиткового мінімуму в Україні, визна-
чено низку аспектів, які не відповідають 
дійсності. На основі виявлених невідпо-
відностей та розбіжностей розглянуто 
напрями поліпшення доступу населення до 
продовольства в якісному та фінансовому 
вимірах. Надано низку пропозицій щодо укрі-
плення продовольчої безпеки в Україні.
Ключові слова: продовольча безпека, гло-
бальний індекс продовольчої безпеки, про-
житковий мінімум, витрати домогосподар-
ства, набір продуктів харчування, бідність 
населення, глибина бідності. 

В статье осуществлен анализ качествен-
ного компонента доступа населения Укра-
ины к продуктам питания и реальных 
финансовых возможностей граждан. На 
основе тщательного изучения стоимо-
сти наборов продуктов питания, согласно 
методике определения прожиточного мини-
мума в Украине, определен ряд аспектов, 
которые не соответствуют действи-
тельности. На основе выявленных несо-

ответствий и разногласий рассмотрены 
направления улучшения доступа населения 
к продовольствию в качественном и финан-
совом измерениях. Дан ряд предложений по 
укреплению продовольственной безопасно-
сти в Украине.
Ключевые слова: продовольственная без-
опасность, индекс продовольственной без-
опасности, прожиточный минимум, расходы 
домохозяйства, набор продуктов питания, 
бедность населения, глубина бедности.

The article analyzes the qualitative compo-
nent of access of Ukrainian population to food 
products and real financial possibilities of citi-
zens. Based on a thorough study of the value 
of food sets in accordance with the method-
ology for determining the subsistence level 
in Ukraine, a number of aspects that are not 
true are identified. On the basis of revealed 
discrepancies and differences, the directions 
of improving access to food for the population, 
in particular in qualitative and financial dimen-
sions, were considered. A number of proposals 
for strengthening food security in Ukraine are 
presented.
Key words: food security, the Global Food 
Security Index, subsistence minimum, house-
hold expenditures, food supply, poverty of popu-
lation, depth of poverty.

Постановка проблеми. Порядок денний у 
галузі сталого розвитку на період до 2030 р. та про-
голошене ООН «Десятиліття дій із проблем харчу-
вання» (2016–2025 рр.) закликають усі країни й усі 
зацікавлені сторони до спільних дій, метою яких 
має стати ліквідація до 2030 р. голоду і неповно-
цінного харчування в усіх його проявах.

За офіційними даними звіту 2017 Global Hunger 
Index, Україна є однією з перших в рейтингу країн, 
що розвиваються, і відсталих країн за кількістю 
голодуючого населення. За останні чотири роки 
(2014–2017 рр.) Україна опустилася на 16 позицій 
у Глобальному індексі продовольчої безпеки – із 
47-го на 63-й рядок рейтингу [1].

Бідність стала найважливішою рисою вітчизня-
ного буття. Офіційні урядові сайти надають одні 
дані, а насправді реальність зовсім інша. Можна 
впевнено говорити про досить серйозні зміни у 
споживчій поведінці населення, яка перейшла до 
режиму економії на продуктах харчування; все це 
сигналізує як про зниження рівня й якості життя, 
так і про загострення проблеми продовольчої без-
пеки нашої країни.

Відповідно до розрахунку прожиткового міні-
муму на місяць на одну особу та для осіб, які 
відносяться до основних соціальних і демогра-
фічних груп населення, заявлені суми ніяк не є 

об’єктивними, більше того, вони дають змогу купу-
вати лише продукти харчування найнижчої якості.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження щодо проблематики продо-
вольчої безпеки України умовно можна розпо-
ділити за категоріями. Понятійно-категоріальна 
сутність продовольчої безпеки розглядалася 
такими науковцями, як І.М. Вахович, М.М. Бабич, 
І.В. Бодак, М.В. Гребенюк, С.О. Лушпаєв, І.Б. Тер-
навська. Огляд та аналіз міжнародних та вітчиз-
няних методик оцінювання продовольчої безпеки 
висвітлювали у своїх дослідженнях О.І. Банах, 
О.О. Зеленська, С.В. Козловський, О.Р. Кондра, 
М.Д. Курляк, Л.Ф. Міляр, А.Д. Мостова, А.В. Скрип-
ник, Н.В. Стежко, О.Л. Чернелевська.

Продовольчу безпеку в контексті економічного 
складника національної безпеки держави вивчали 
О.В. Вараксіна, В.Т. Дудар, І.П. Жига, Г.М. Коліс-
ник, М.Д. Курляк, А.Б. Немченко, К.І. Петрушенко, 
О.П. Радченко, І.Б. Тернавська, Є.А. Харлан, 
О.І. Шкуратов, С.В. Щербина. Формування напря-
мів підвищення продовольчої безпеки з урахуван-
ням міжнародного досвіду, зокрема застосування 
досвіду Європейського Союзу, в системі продоволь-
чої безпеки розглядали Н.О. Білоусова, І.В. Дерга-
люк, М.В. Гребенюк, І.Г. Кириленко, Є.В. Нікішин, 
Я.Ю. Орленко, О.А. Остапенко, К.А. Пилипенко та ін.
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Таблиця 1
Вартість наборів продуктів харчування (у розрахунку 1 особа/1 місяць)

Групи населення Сума, грн. Питома вага, %
Для дітей віком до 6 років 1 174,73 47,5
Для дітей віком від 6 до 18 років 1 583,69 53,0
Для працездатних осіб 1 192,54 46,1
Для осіб, які втратили працездатність 937,00 44,0

Джерело: складено автором на основі [4]

Незважаючи на значний масив досліджень про-
довольчої безпеки, деякі питання залишаються 
осторонь та не відображені в наукових працях, а 
саме питання якості забезпечення продовольчої 
безпеки як складника індексу продовольчої без-
пеки України в контексті фінансових можливостей 
громадян.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз якісного компоненту доступу населення 
України до продуктів харчування та реальних 
фінансових можливостей громадян на основі 
виявлених невідповідностей та розбіжностей фор-
мування напрямів поліпшення доступу населення 
до якісного продовольства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Індекс продовольчої безпеки визначається на 
основі трьох ключових складників: доступності, 
наявності та якості їжі. Його економічний зміст 
полягає у визначенні забезпеченості населення 
доступом до продовольства в кількості, необхідній 
для активного і здорового життя [2]. 

Згідно з роз’ясненням, яке надано на саміті (The 
1996 World Food Summit), продовольча безпека – 
це стан, за якого всі люди тієї чи іншої країни в 
кожен момент часу мають фізичний, соціальний 
та економічний доступ до достатньої в кількісному 
відношенні й поживної їжі, що відповідає їхнім 
потребам і необхідної для ведення активного і здо-
рового життя [1].

Відповідно до стандартів ООН, Україна є 
однією з найбідніших країн у світі. За даними соці-
ологів, половині сімей грошей вистачає лише на 
їжу через різке зростання тарифів і цін, тому гро-
мадяни заощаджують буквально на всьому, борги 
по комуналці ростуть величезними темпами.

Згідно зі звітом 2017 Global Hunger Index, зі 
119 країн 43 мають низькі бали за шкалою індексу 
до 10. Приблизно половина з них знаходиться у 
Східній Європі та СНД. Решта країн знаходяться в 
Латинській Америці і Карибському басейні, Близь-
кому Сході. До числа бідних віднесено й Україну, 
яка нині займає 63-й рядок рейтингу. 

Для порівняння: якщо Україна за останні роки 
(2014–2017 рр.) досить помітно опустилася у рей-
тингу, то за цей же період Великобританія підня-
лася на 17 позицій і посіла в 2017 р. 3-є місце; 
Німеччина піднялася на чотири позиції і займає 
7-е місце; Польща зберегла 27-е місце; Угорщина 
втратила дві позиції й опинилася на 30-му рядку 

рейтингу; Росія, незважаючи навіть на усілякі санк-
ції з боку ЄС, утратила лише одну позицію, зараз 
вона на 40-му місці. Як можна пересвідчитися, 
поки одні країни або демонстрували зростання, 
або утримували позиції, Україна стрімко опуска-
лася вниз, тим самим погіршуючи свій рівень про-
довольчої безпеки за всіма критеріями [1]. 

Якщо врахувати, що в Україні налічується 
більше 16 млн. домогосподарств, кожне з яких у 
середньому налічує 2,58 людини, то дохід на одне 
домогосподарство становить близько 4 600 грн./
міс., з яких на продукти йде 1 850 грн./міс. [3], що 
розходиться з іншими реальними даними, згідно з 
якими на продукти харчування українцями витра-
чається приблизно 57–60% доходу. Ціни на про-
дукти харчування в Україні фактично зрівнялися 
з європейськими країнами й продовжуватимуть 
безупинно зростати. Але в будь-якому разі висно-
вок один: чим більший відсоток, який йде на їжу в 
загальному доході середньостатистичної сім'ї, тим 
бідніше держава.

До основних соціальних і демографічних груп 
населення в Україні належать: діти віком до шести 
років (0–5 років включно); діти віком від шести до 
18 років (6–17 років включно); працездатні особи 
(18–59 років включно); особи, які втратили працез-
датність (60 років і старші) [4].

Вартість наборів продуктів харчування у сукуп-
ному розмірі прожиткового мінімуму для цієї групи 
верств населення була визначена державою так 
(табл. 1).

Беручи до уваги представлені дані табл. 1, 
можна побачити, що за 30-денний місяць працез-
датна особа може дозволити собі харчування на 
суму 39,75 грн./день, або в середньому 13,25 грн. 
на сніданок, обід та вечерю; а при 31-денний – від-
повідно 38,46 грн., або 12,82 грн. на один прийом 
їжі. Звісно, такі підрахунки є абсурдними та не 
можуть бути зафіксовані як офіційні. 

Такий «збалансований» пакет харчування 
потягне за собою рано чи пізно значні витрати на 
поліпшення здоров’я людини. 

Як відомо, бюджетом України встановлено 
розмір мінімальної заробітної плати 3 200 грн. 
на місяць [5]. Водночас кожне домогосподарство 
виходить за межі даного бюджету, зважаючи на 
розмір цін на продукти харчування.

Не можна не відзначити суттєву невідповід-
ність цін продуктів харчування, які закладено в 
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розрахунку прожиткового мінімуму, які відносяться 
до основних груп населення [4]. Наприклад, ціни 
на деякі з них не відповідають дійсності іноді у 
три-п’ять разів, не беручи до уваги сезон для них. 
Водночас це дає підстави стверджувати, що ціни 
встановлено на другосортні продукти харчування, 
адже вищого ґатунку м'ясо, сири, овочі, фрукти 
коштують в Україні в рази дорожче. Приміром 
цьому є середньостатистичні ціни у таких порів-
няно недорогих мережах, як «АТБ» і «Ашан».

Очевидним є факт, що українські ритейлери 
поступово переходять у нішу дискаунтерів, тобто 
відкривають усе більше магазинів, які торгують 
недорогими продуктами харчування («АТБ» і 
«Ашан», з недавніх пір до них приєдналася Fozzy 
Group («Сільпо», «Фора», Fozzy C & C), яка ство-
рила нову торгову мережу Thrash! («Траш!»).

М’ясо, м’ясні продукти в Україні, згідно з від-
повідною методологією [4], закладено за такими 
категоріями та цінами: яловичина – 83,77 грн./
кг, свинина – 78,11 грн./кг, птиця – 41,53 грн./кг. 
Так, дійсно, у сезон, можливо, помідори третього 
ґатунку і можуть коштувати 7,82 грн./кг, огірки – 
11,71 грн./кг, зерняткові плоди, яблука – 11,45 грн./
кг, ягоди та виноград – 18,37 грн./кг тощо. Але що 
купувати українцям у міжсезоння – питання дис-
кусійне, особливо за якими цінами, яким коштом.

Водночас хотілося б відзначити, що чимала кіль-
кість дійсно потрібних продуктів харчування для 
людини просто не врахована. Так, згідно з методо-
логією [4], українець не має вживати таких море-
продуктів, як креветки, кальмари, мідії або риба 
сімейства лососевих (закладено тільки риба свіжа, 
свіжоморожена – 56,90 грн./кг; оселедці, рибні про-
дукти – 57,32 грн./кг). Або, приміром, окрім яло-
вичини, свинини та птиці, ще існує таке споживне 
м’ясо, як індички, криля, теляти, баранини тощо, 
вартість якого не взята до уваги взагалі. Тобто 
в українця, по суті, не має вибору крім того, який 
запропонувала та розрахувала держава. 

Звісно, доцільно враховувати ті дискусії, які 
точаться навколо того, що деякі морепродукти 
вирощуються у спеціальних водоймах із викорис-
танням стимуляторів, барвників та антибіотиків; 
щодо м’яса, яке може завозитися із невідомих 
європейських ферм (перепел, фазан, страусина, 
оленина тощо).

Імпорт риби, вирощеної в природних умовах, 
може бути здійснено із північної частини Атлантич-
ного океану (Норвегії), зокрема під час нересту – 
із Німеччини, Франції, Скандинавії і Росії (Коль-
ського півострова). Як відомо, такі продукти досить 
коштовні, вартість яких у торговельних мережах 
досить різноманітна, але вони є все ж таки корис-
ними як для дітей, так і дорослих. 

З іншого боку, у людини (згідно із закладеним 
державою бюджетом на набір продуктів харчу-
вання) − громадянина України має бути вільний 

вибір, що саме з переліку вона бажає купити, а що 
ні. Адже, відповідно до ст. 48 Конституції України, 
«кожен має право на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчу-
вання…» [ 6].

Також викликає занепокоєння й те, що до уваги не 
взято взагалі ніякої питної води, яку українці здебіль-
шого купують на зразок «Моршинської», «Миргород-
ської», «Трускавецької», «Карпатської джерельної», 
«Малятка». При цьому експорт мінеральної води 
становив: до Республіки Польщі – 61%; Австрійської 
Республіки –13%; Республіки Білорусь – 8%. Частка 
експорту серед виробників українських мінеральних 
вод виглядала так: Моршинський завод мінераль-
них вод – 3% усієї виробленої продукції; корпорація 
«Українські мінводи» – близько 0,8%; найбільша час-
тина експорту – у виробників із Закарпаття, вона ста-
новить близько 5% [7].

Для порівняння: середньостатистичний украї-
нець випиває мінеральної води до 15 л/рік, фран-
цуз – близько 115 л/рік, та й у середньому по Європі 
цей показник коливається на рівні 100 л/рік. На 
жаль, таку різницю можна пояснити не стільки низь-
кою культурою споживання, але передусім низькою 
платоспроможністю українського населення [7].

Не враховано і такий набір необхідних для 
здоров’я людини продуктів, як зелень, це може 
бути кінза, базилик, руккола, фризе тощо. Все 
частіше в холодильниках, окрім стандартного ово-
чевого набору, можна зустріти салат айсберг або 
лолло росса, салат латук та інші його різновиди, 
адже, крім традиційних цибулі, часнику, огірка та 
помідору, бажано вживати і зелень у щоденному 
раціоні людини. На жаль, тепличні господарства 
в нашій країні стійко асоціюються з огірками та 
помідорами. І досить рідко – із зеленню або сала-
том. Модні європейські тенденції на здорове хар-
чування і здоровий спосіб життя знайшли своє 
відображення і в Україні, особливо серед городян, 
сприяючи поширенню культури споживання листо-
вих салатів і зелені як у сезон, так і в міжсезоння.

Фокусуючись на якості, достатності та про-
стоті доступу до продуктів харчування, вважаємо 
досить застарілим, непрогресивним розглядати 
продовольчу безпеку виключно як обсяг виробле-
ного в країні продовольства, при цьому зовсім від-
кидаючи імпортні продукти харчування, які корисні 
для збалансованого раціону людини.

Ще раз повертаючись до встановленої держа-
вою вартості наборів продуктів харчування (у роз-
рахунку 1 особа/1 місяць), можна помітити, що 
суми 1 174,73 грн. (для дітей віком до шести років), 
1 583,69 грн. (для дітей віком від шести до 18 років), 
1 192,54 грн. (для працездатних осіб) та 937,00 грн. 
(для осіб, які втратили працездатність) не відпові-
дають дійсності та повинні бути переглянуті, адже 
за таких витрат на харчування не може йтися про 
здорову націю, про подальше соціально-еконо-
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мічне відтворення України, про економічну, фінан-
сову та політичну безпеку країни взагалі. 

Відсутність продовольчої безпеки, тобто ситу-
ація, коли домогосподарство або окрема людина 
не має можливості отримати доступ до адекватної 
кількості якісної їжі, – одна з найважливіших при-
чин неповноцінного харчування.

Результати численних досліджень підтверджу-
ють, що там, де «голодна нація», там можуть бути 
чималі політичні потрясіння, внутрідержавні кон-
флікти, ще збільшуватися глибина бідності [8; 9]. 
Ще досить примітним є факт, що в аграрних краї-
нах (якою є Україна) люди голодують частіше. Це 
пояснюється тим, що з ростом частки аграрного 
сектора в економіці України її населення біднішає 
(зростає частка витрат на продовольство за інших 
рівних умов), а саме на кожні 10% зростання частки 
аграрного сектора у ВВП частка витрат на продо-
вольство збільшується на 1%. Зростання реаль-
ного валового виробництва теж робить населення 
бідніше. Тільки зростання доданої вартості в сіль-
ському господарстві на душу населення зменшує 
бідність (на 10% зростання доданої вартості бід-
ність зменшується на 0,07% за інших рівних умов). 
Однак зростання доданої вартості в інших секто-
рах економіки дає майже втричі сильніший ефект 
на бідність [10].

Поки ж боротьба з бідністю в Україні звелася 
до розроблення методики визначення глибини 
бідності, яка затверджена спільним наказом Мін-
соцполітики, Мінфіну, Держстату та Мінеконом-
розвитку, а розроблена за участю Національної 
академії наук.

Описані раніше прості кореляції дають змогу 
стверджувати, що, зіткнувшись із відсутністю продо-
вольчої безпеки, люди також піддаються ризику про-
явів тих чи інших форм неповноцінного харчування. 
При цьому, однак, показники харчування визнача-
ються й багатьма іншими факторами, серед яких – 
фізична активність, стиль життя, харчові переваги, 
продовольче середовище, освітній рівень жінок, а 
також доступ до чистої води, забезпечення відпо-
відності базовим санітарним стандартам і доступ 
до якісних послуг охорони здоров'я. Для зміцнення 
фактологічної бази необхідно глибше вивчити дов-
гострокові наслідки відсутності продовольчої без-
пеки в частині показників харчування.

Законодавча база забезпечення продоволь-
чої безпеки, її нормативне і правове регулювання 
можуть бути пов'язані з певними труднощами роз-
витку агропромислового комплексу України, тому 
необхідне формування повноцінного законодав-
ства, спрямованого на забезпечення здорового і 
достатнього харчування населення, продовольчої 
безпеки країни.

Важливо відзначити, що санітарно-епідеміоло-
гічна служба в Україні фактично не працює вже два 
роки, хоча формально її ліквідували 29 березня 

2017 р. на підставі постанови Кабміну [11]. Повно-
важення цього контрольного органу передбача-
лося передати Державній службі України з питань 
безпечності харчових продуктів (Держпродспо-
живслужба), але цього так і не відбулося.

Економіка України втратила здатність до здій-
снення розширеного відтворення, з іншого боку – 
проблема країни не стільки аграрна, скільки комп-
лексна, вирішення якої має бути в контексті 
стійкого макроекономічного розвитку держави, 
активізації її можливостей щодо реалізації соці-
ально орієнтованої політики, неухильного підви-
щення якості життя. Водночас для України важли-
вість вирішення проблеми продовольчої безпеки 
полягає у наданні їй певного статусу і законодав-
чого забезпечення. Не викликає сумнівів, що за 
такого стану справ, який ми маємо сьогодні, із 
63-го рядка рейтингу Україна невдовзі може опус-
титися ще нижче, адже реально українці бідніша-
ють із кожним днем.

Висновки з проведеного дослідження. 
Питання щодо укріплення продовольчої безпеки в 
Україні мають вирішуватися комплексно. По-перше, 
вирішенню проблеми забезпечення національної 
продовольчої безпеки сприятиме прийняття системи 
нормативних і правових актів, в яких будуть відобра-
жено специфічні сторони цієї багатогранної і склад-
ної проблеми. По-друге, необхідно переглянути вар-
тість наборів продуктів харчування (у розрахунку 
1 особа/1 місяць) та мінімальний рівень заробітної 
плати в Україні. Доступність харчових продуктів 
має бути забезпечена всім верствам населення 
незалежно від доходів. По-третє, для здійснення 
об'єктивної оцінки стану продовольчої безпеки Укра-
їни та питання необхідності її подальшої підтримки 
на оптимальному рівні доцільно використовувати 
систему спеціальних показників, які дадуть змогу 
одночасно й комплексно розглядати її в динаміці і в 
порівнянні із попередніми періодами.

Необхідні подальші якісні зміни в економіці, які 
здатні стати каталізатором серйозних позитив-
них соціальних зрушень: 1) підвищення реальних 
доходів населення; 2) надання громадянам мож-
ливості як у фізичному, так і фінансовому плані 
доступу до якісних продуктів харчування; 3) збіль-
шення продуктивності праці, фізичного та емоцій-
ного здоров’я, у кінцевому підсумку – тривалості 
життя українців.
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Розглянуто проблему забезпечення розви-
тку експортної діяльності оборонно-про-
мислового комплексу, висвітлено чинники, 
які стримують його розвиток, а також 
виявлено причини недостатньо ефективної 
діяльності оборонних підприємств. Обґрун-
товано інструменти підтримки та стиму-
лювання експортного потенціалу оборонно-
промислового комплексу, наведено заходи на 
стратегічному, оперативному та тактич-
ному  рівнях  щодо підтримки експортної 
діяльності в межах забезпечення  оборонно-
промислової політики держави.
Ключові слова: експорт, потенціал, 
зовнішня торгівля, оборонно-промисловий 
комплекс, підтримка.

Рассмотрена проблема обеспечения разви-
тия экспортной деятельности оборонно-
промышленного комплекса, отражены фак-
торы, которые сдерживают его развитие, 
а также выявлены причины недостаточно 
эффективной деятельности оборонных 
предприятий. Обоснованы инструменты 
поддержки и стимулирования экспортного 

потенциала оборонно-промышленного 
комплекса, приведены мероприятия на 
стратегическом, оперативном и такти-
ческом  уровнях  относительно поддержки 
экспортной деятельности в пределах обе-
спечения  оборонно-промышленной поли-
тики государства.
Ключевые слова: экспорт, потенциал, 
внешняя торговля, оборонно-промышлен-
ный комплекс, поддержка.

The problem of providing of development of 
export activity of defensive-industrial complex is 
considered, factors which restrain his develop-
ment are reflected, and also reasons of effec-
tive not enough activity of defensive enterprises 
are educed. Reasonable instruments of support 
and stimulation of export potential of defensive-
industrial complex, measures over are brought 
on strategic, operative and tactical  levels  in 
relation to support of export activity within the 
limits of providing  of defensive-industrial policy 
of the state.
Key words: export, potential, foreign trade, 
defensive-industrial complex, support.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
незавершеності реформування оборонно-промис-
лового комплексу відбувається зменшення частки 
традиційних ринків експорту продукції, що зумо-
вило, з одного боку, зменшення обсягів виробни-
цтва та фінансування у створення і модернізацію 
продукції військово-промислового комплексу, а з 
іншого – падіння показників конкурентоспромож-
ності вітчизняних товарів на міжнародних ринках.

У зв’язку із цим підвищення ефективності 
експорту як показника валової доданої вартості 
передбачає розвиток та розширення зовнішньо-
економічних зв’язків, що дасть змогу зберегти 

позиції на міжнародних ринках, які мають значну 
ємність та експортну привабливість [4].

Стратегічними завданнями в перспективі роз-
роблення зовнішньоекономічної політики від-
повідно до потреб щодо виробництва високо-
технологічного та переоснащення виробничих 
потужностей озброєння оборонно-промислового 
комплексу має бути розширення експортних мож-
ливостей держави та підтримка експортних поста-
вок озброєння, технологій та товарів подвійного 
використання [4].

Просування товарів військового призначення 
на зовнішній ринок стримується через низький 
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рівень підкріпленості інституціональними регуля-
торами розвитку механізмів експортної діяльності 
та структурної деформації оборонно-промисло-
вого комплексу.

Проблема стимулювання розвитку експортного 
потенціалу військово-промислового комплексу 
становить особливий інтерес із позиції теоретич-
них досліджень і розроблення практичних підходів 
до його підвищення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізу експортної діяльності на основі міжнарод-
ної експортної спеціалізації держави, у тому числі 
щодо теоретичної бази міжнародної торгівлі та кон-
цепцій розвитку зовнішньої торгівлі, приділяється 
увага такими вітчизняними і закордонними дослід-
никами, як М.П. Бутко, З.С. Варналій, В.М. Геєць, 
М.І. Долішній, Я.А. Жаліло. Питанням формування 
та вдосконалення оборонно-промислової політики 
в інтересах забезпечення національної безпеки 
присвячено роботи таких учених, як Р.В. Боднар-
чук, В.П. Горбулін, А.І. Шевцов [1; 2,; 7] та ін. Заходи 
розвитку оборонно-промислового комплексу та 
державної підтримки експортної діяльності, у тому 
числі щодо експортного контролю та реструктури-
зація оборонної промисловості на засадах систем-
ного підходу, частково досліджувалися в роботах 
О.Ф. Сальнікова [5], М. Сунгуровського [6] та ін. 

Проте проблема забезпечення балансу між 
експортною діяльністю і державним оборонним 
замовленням у сучасних умовах господарювання 
потребує аналізу з обґрунтуванням напрямів під-
вищення ефективності експортного потенціалу 
оборонно-промислового комплексу, що зумовило 
мету дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування теоретико-методичних засад стимулю-
вання розвитку експортного потенціалу військово-
промислового комплексу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вплив експорту на конкурентоспроможність вітчиз-
няного оборонно-промислового комплексу в умовах 
незначного державного (бюджетного) фінансування 
підприємств оборонного сектору економіки засвідчує 
можливість щодо виготовлення високотехнологічної 
військової продукції, що на кожному її життєвому 
циклі має бути збалансованим у співвідношенні між 
внутрішнім попитом і експортом озброєнь. 

Загальна тенденція до зміни кон’юнктури ринку 
озброєнь супроводжується зростанням взаємоза-
лежності компаній – виробників озброєнь від дер-
жавного замовлення і потребує аналізу чинників 
та рівня експортної діяльності в оборонно-про-
мисловому комплексі як організаційно-економіч-
ного та інституціонального індикаторів розвитку 
зовнішньої торгівлі [4].

Пряма залежність діяльності підприємств обо-
ронно-промислового комплексу від державного обо-
ронного замовлення створює передумови до ста-

лого розвитку оборонно-промислового комплексу, 
проте недостатні обсяги державного замовлення 
створюють ризики функціонування і розвитку під-
приємств, спрямованих на створення і модернізацію 
зразків озброєння, військової і спеціальної техніки.

Саме через проведення конверсії та диверси-
фікації підприємствами оборонно-промислового 
комплексу зменшення невизначеності та нівеляції 
загроз компенсує недостатні обсяги державного 
замовлення, а головне – виступає ключовим дже-
релом їхньої фінансової діяльності.

Аналіз причин зниження основних економічних 
показників діяльності підприємств оборонно-про-
мислового комплексу, відповідно до Державної 
цільової програми реформування та розвитку 
оборонно-промислового комплексу України на 
період до 2020 р. [4], засвідчив відсутність систем-
них заходів щодо державної підтримки експорту 
високотехнологічної продукції, зокрема продукції 
оборонно-промислового комплексу, що потребує: 
вдосконалення законодавства у сфері функціону-
вання оборонно-промислового комплексу; вдоско-
налення системи науково-технічної і виробничої 
кооперації на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках; реструктуризацію, реорганізацію і корпорати-
зацію підприємств оборонно-промислового комп-
лексу, у тому числі створення науково-виробничих 
об’єднань; забезпечення реалізації інвестиційно-
інноваційної політики розвитку оборонно-промис-
лового комплексу тощо [4].

Незважаючи на відносне поліпшення техно-
логічного оснащення підприємств оборонно-про-
мислового комплексу за останні роки, висока 
зношеність основних фондів виступає ключовою 
причиною зменшення динамічного розвитку обо-
ронно-промислового комплексу. Підтвердженням 
є високий рівень фізичного і морального зносу 
основних виробничих фондів оборонно-про-
мислового комплексу, який у 2016 р. становив 
59,4%. У будь-якій сфері економічної діяльності, 
як і в оборонному секторі економіки, важливим є 
досягнення оптимальної пропорції під час розпо-
ділу капіталу на витрати, пов’язані з основними 
виробничими фондами (К) і кількістю працівників 
(L), яка характеризується фондоозброєністю, що 
сприятиме технічному та технологічному пере-
оснащенню виробництва.

У цілому для визначення формули оптималь-
ної фондоозброєності застосовується виробнича 
функція Кобба-Дугласа, або CES-функція, в якій, 
окрім капіталу в основні виробничі фонди, вико-
ристовується оплата праці, що дає змогу визна-
чити показник К/L, який потенційно можна оптимі-
зувати на основі виробничої функції:

Y = AKαLβ,                             (1)
де A – коефіцієнт масштабу (0 < A); α, β – пара-

метри еластичності випуску продукції за виробни-
чими факторами (0 < α, β < 1). 
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Показник ступеня оснащеності праці висту-
пає чинником підвищення ефективності впрова-
дження інноваційно-інвестиційних заходів щодо 
технічного переоснащення, у тому числі й упрова-
дження новітніх форм і методів організації праці. 
Приведення у збалансований стан виробничих 
потужностей підприємств оборонно-промислового 
комплексу стимулюється експортною діяльністю 
підприємств як однією з домінант їхнього розвитку. 

Зі створенням державного концерну «Укробо-
ронпром» у 2016 р. показники діяльності засвід-
чили стійку тенденцію до зростання на 31% 
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, 
яка становила 28,3 млрд. грн., рентабельності 
операційної діяльності – 5,4%, а також підвищення 
експортної спроможності (табл. 2).

Хоча частка ДК «Укроборонпром» в оборон-
ному замовленні зменшилася з 67% у 2015 р. до 
52,3% у 2016 р., ДК «Укроборонпром» укладено 
експортних контрактів за 2014–2016 рр. на суму 
$3,86 млрд. Саме підтвердженням вищенаведе-
ного обґрунтування залежності зменшення дер-
жавного (бюджетного) фінансування підприємств 
оборонного сектору економіки від експорту висту-
пає зростання частки експорту військової про-
дукції «Укроборонпрому» від загального обсягу 
експорту України та збільшення відвантаженої 
продукції на експорт у 2016 р. порівняно з 2015 р. 
на 35,7%.

Рівень внутрішнього попиту на продукцію під-
приємств оборонно-промислового комплексу спо-
нукає їх до розвитку експортної діяльності, а тому 
вихід на зовнішні ринки передбачає партнерство 
на глобальному ринку, співробітництво з Північно-
атлантичним альянсом та відповідність вимогам 
асоціації членства в Європейському Союзі [5].

Крім зазначених чинників впливу на розвиток 
експортної діяльності. доцільно виділити й інші 
чинники (зовнішні, внутрішні). Загальновідомо, що 
внутрішні чинники визначаються діяльністю під-
приємства оборонного сектору, її зовнішньоеко-
номічною стратегією тощо (виробничі, фінансові, 
маркетингові, кадрові чинники). Зовнішні чинники 
визначаються характеристикою оборонно-про-
мислового комплексу, ємністю експортних ринків й 
обсягами зовнішньої торгівлі України [6].

Протягом 2013–2017 рр. обсяги міжнародної тор-
гівлі озброєнням та військовою технікою у цілому у 
світі зростали в середньому на 7–10% на рік. 

За даними SIPRI [8], у 2016 р. світові військові 
витрати оцінено на рівні 1 686 млрд. дол., що 
дорівнює 2,2% світового валового внутрішнього 
продукту, а найбільші витрати на озброєння та вій-
ськову техніку здійснювали США – 693 млрд. дол., 
Азія – 450 млрд. дол., Європа – 334 млрд. дол., із 
них Східна Європа – 237 млрд. дол.

Як видно з рисунку, Україна входила у десятки 
найбільших експортерів зброї. Можливості сучас-

Таблиця 3
Обсяг зовнішньої торгівлі України (млрд. дол. США)

Експорт Імпорт Сальдо
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Усього 64,1 46,8 45,1 60,8 43,0 44,6 3,4 3,8 0,5
Країни СНД 18,9 11,3 9,8 18,4 11,3 9,2 0,4 0,1 0,5
Інші країни 45,2 35,5 35,4 42,3 31,7 35,3 2,9 3,8 0,0
у т. ч. країни ЄС 64,1 46,8 45,1 60,8 43,0 44,6 3,4 3,8 0,5

Джерело: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Таблиця 2
Аналіз експортного потенціалу державного концерну «Укроборонпром»

Показник 2015 2016 Зміна
Відвантажено продукції на експорт, млн. дол. США 567 769,5 +202,5
Частка експорту військової продукції «Укроборонпрому» від 
загального обсягу експорту України, % 1,9 2 +0,1

Джерело: державний  концерн «Укроборонпром». URL: http:// ukroboronprom.com.ua

Таблиця 1
Динаміка фондоозброєності у сфері «Державне управління й оборона»

Роки Y,
млн. грн.

К,
тис. грн. L, тис. грн K/L Ступінь зносу 

основних засобів,%
2016 182158 594745,5 973,1 611,19 59,4
2015 147578 599201,5 974,5 614,88 50,1
2014 117168 396049,0 959,5 412,77 45,9

Джерело: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
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ної кон’юнктури світового ринку озброєнь та вій-
ськової техніки засвідчує потенціал до збільшення 
пропозицій щодо нових видів озброєнь і техніки за 
конкурентною ціною і модернізації видів озброєнь.

Основними видами озброєння в межах міжна-
родних передач, здійснених Україною в 2016 р., є 
бойові танки, бойові броньовані машини та ракети 
і ракетні пускові установки. У структурі експорту 
стрілецької зброї та легких озброєнь, переносних 
зенітно-ракетних комплексів, здійснений Україною 
у 2016 р., превалювали гвинтівки та карабіни, легкі 
кулемети та переносні протитанкові керовані реак-
тивні снаряди та ракетні комплекси.

Проте в умовах зростання конкуренції серед 
експортерів держава повинна сприяти розвитку 

експортної діяльності як стимулу для інновацій-
ного розвитку підприємств оборонно-промисло-
вого комплексу та джерела додаткового доходу 
від розвитку експортної діяльності [3]. Наведемо 
основні напрями системи підтримки експортної 
діяльності, які включають як фінансові заходи під-
тримки експорту, так нефінансові (рис. 2).

Окрім зазначених заходів, можуть використову-
ватися: підписання угод та програм військово-тех-
нічного та економічної співробітництва держави з 
іншими країнами світу; створення представництв 
за кордоном з активним просуванням національ-
них інтересів і національної безпеки; створення 
інститутів підтримки експортної діяльності, вико-
ристання яких доцільно в комбінацій наведених 

Рис. 1. Частка ринку експортерів основних видів зброї, 2016 р.

Джерело: SIPRI Yearbook 2017. URL: https://www.sipri.org/yearbook/2017

Рис. 2. Система підтримки експортної діяльності [3]
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інструментів [3]. Водночас збільшення обсягів 
державного замовлення виступатиме важелем 
для просування її на експорт, а підтримка експорт-
ної діяльності оборонно-промислового комплексу 
України має бути не тільки способом зміцнення 
економічного потенціалу країни.

Ключовими завданнями стимулювання екс-
портної діяльності оборонно-промислового комп-
лексу України виступають [1; 2; 4–7]:

– лібералізація/дерегуляція експорту озброєнь 
і військової техніки;

– ліцензування за спрощеними процедурами 
експортного контролю для підприємств оборонно-
промислового комплексу під час ведення зовніш-
ньої торгівлі;

– вдосконалення законодавства у сфері залу-
чення інвестицій у розвиток оборонно-промисло-
вого комплексу;

– спрощення процедури отримання повнова-
жень щодо експорту озброєнь та військової тех-
ніки через державних посередників;

– спрощення процедури отримання дозволів на 
право здійснення міжнародних передач товарів;

– поліпшення експортного контролю над тех-
нологіями оборонного та подвійного призначення 
(Єдиного списку товарів подвійного використання);

– розвиток державно-приватного партнерства 
зі створенням структур за участю державних під-
приємств оборонно-промислового комплексу.

Функціонування державних посередників у 
ринкових умовах на основі взаємовигідних зв’язків 
сприятиме поліпшенню діяльності оборонних під-
приємств та їх експортного потенціалу. Розви-
ток експорту оборонно-промислового комплексу 
передусім повинен ураховувати його потреби, 
тому розглянемо напрями стимулювання експорт-
ного потенціалу на таких рівнях [4; 5]:

– стратегічному: посилення міжнародного вій-
ськово-політичного співробітництва та ефективна 
реалізація державної політики реформування та 
розвитку оборонно-промислового комплексу; вдо-
сконалення бюджетної політики у сфері забезпе-
чення національної безпеки;

– оперативному: розроблення особливого 
порядку ліцензування; захист інтелектуальної 
власності; поступове наближення озброєнь та вій-
ськової техніки до стандартів ЄС та НАТО;

– тактичному: вдосконалення системи експорт-
ного контролю.

Проте досягнення такого балансу між оборон-
ними підприємствами й державними посередни-
ками стримується надмірною закритістю системи 
військово-технічного співробітництва України з 
іноземними державами, що може негативно впли-
вати на експортерів озброєнь. Не менш важливим 
є негативний імідж експортера через контрабанду 
зброї, яка, за даними митних органів, становить 
до 15% від усієї контрабанди. Посилення контр-

олю і створення інструментів нівеляції контра-
банди зброї та нелегальних поставок дасть змогу 
поліпшити військово-технічне співробітництво. На 
нашу думку, лібералізація умов ведення бізнесу зі 
скороченням термінів надання адміністративних 
послуг експортного контролю, а в подальшому й 
гармонізація Єдиного списку товарів подвійного 
використання з Європейським Союзом сприя-
тимуть посиленню експортного потенціалу обо-
ронно-промислового комплексу України.

Висновки з проведеного дослідження. Ефек-
тивність діяльності сучасних підприємств оборонно-
промислового комплексу України визначається 
не тільки державним замовленням, а й вибраною 
довгостроковою стратегією на експорт військо-
вої продукції. Розглянуто розвиток експорту обо-
ронно-промислового комплексу на стратегічному, 
оперативному та тактичному рівнях. Ключовими 
завданнями стимулювання експортної діяльності 
оборонно-промислового комплексу України є [4; 5]: 
лібералізація/дерегуляція експорту озброєнь і вій-
ськової техніки; ліцензування за спрощеними про-
цедурами експортного контролю; вдосконалення 
законодавства у сфері залучення інвестицій у розви-
ток оборонно-промислового комплексу; спрощення 
процедури отримання повноважень щодо експорту 
озброєнь та військової техніки через державних 
посередників; спрощення процедури отримання 
дозволів на право здійснення міжнародних передач 
товарів; поліпшення експортного контролю над тех-
нологіями оборонного та подвійного призначення 
(Єдиного списку товарів подвійного використання); 
розвиток державно-приватного партнерства зі ство-
ренням структур за участю державних підприємств 
оборонно-промислового комплексу.
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В статье рассмотрены основные проблемы 
развития рынка труда стран трансгранич-
ного сотрудничества – Молдовы и Украины. 
Проанализированы структура и динамика 
рынка труда обеих стран, экономически 
активного населения, выявлены проблемы 
занятости населения, в том числе молодых 
специалистов, безработица и уровень 
эффективности рынка труда стран 
по оценкам специалистов Всемирного 
экономического форума. 
Ключевые слова: рынок труда, занятость 
населения, безработица, трудоустройство, 
мобильность работников, эффективность 
рынка труда.

У статті розглянуто основні проблеми 
розвитку ринку праці країн транскордон-
ного співробітництва – Молдови і України. 
Проаналізовано структуру та динаміку 
ринку праці обох країн, економічно активного 
населення, виявлено проблеми зайнятості 

населення, у тому числі молодих фахівців, 
безробіття і рівень ефективності ринку 
праці країн за оцінками фахівців Світового 
економічного форуму.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість 
населення, безробіття, працевлаштування, 
мобільність працівників, ефективність 
ринку праці.

The article deals with the main problems of 
labour market development in the countries of 
cross-border cooperation: Moldova and Ukraine. 
The structure and dynamics of the labour market 
of both countries, the economically active popu-
lation are analysed, the problems of the employ-
ment of the population, including young spe-
cialists, unemployment and the level of labour 
market efficiency of countries are estimated by 
experts of the World Economic Forum. 
Key words: labour market, employment of pop-
ulation, unemployment, employment, mobility of 
workers, labour market efficiency.

Постановка проблемы. Интернационализа-
ция бизнеса, трансграничное сотрудничество и 
современные тенденции развития экономических 
отношений между странами, с одной стороны, 
трудовая миграция и стремительное развитие 
рынка труда соседних стран, с другой стороны, 
акцентируют внимание на более глубоком изуче-
нии проблем развития, а также оценке эффектив-
ности рынка труда. Сегодня трудовая миграция 
населения Молдовы и Украины сопряжена со 
множеством проблем как экономического, поли-
тического, так и социального характера. Трудовые 
мигранты, находясь в другой стране официально 
либо неофициально, зачастую соглашаются на 
оплату и условия труда, несоответствующие 
полученной квалификации. С другой стороны, 
для создания нормальных условий для трудовых 
мигрантов страны заключают договоры, что тре-
бует соответствующих подготовки и уровня конку-
рентоспособности трудовых мигрантов. Отсюда 

возникает необходимость периодически анализи-
ровать эффективность рынка труда и конкуренто-
способность рабочей силы.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Эффективность рынка труда и его развитие 
представляет собой важный критерий формиро-
вания конкурентоспособности страны и является 
объектом внимания как зарубежных, так и отече-
ственных ученых и исследователей. В Респу-
блике Молдова методологические и практические 
аспекты по управлению конкурентоспособностью, 
рынком труда, человеческим капиталом и регио-
нальным развитием были исследованы такими 
учеными, как: Г. Белостечник, А. Быркэ, Л. Билаш, 
Л. Бугаян, М. Георгицэ, С. Киркэ, М. Николаеску, 
А. Попа, Л. Шавга, Г. Ульян. Среди украинских уче-
ных необходимо выделить таких как: С.И. Бандур, 
В.М. Василенко, В.С. Васильченко, С.И. Дорогун-
цов, Ю.М. Краснов, Е.М. Либанова. Исследователи 
акцентировали внимание на проблемах формиро-
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Таблица 1
Распределение экономически активного населения Молдовы и Украины  

по кварталам 2016 г. (тыс. человек)

период
Молдова Украина 

всего занятое безработные всего занятое безработные
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

1 квартал 1198,1 1123,7 93,8 74,4 6,2 17822,2 16054,8 90,1 1767,4 9,9
2 квартал 1362,9 1307,9 96,0 55,0 4,0 18039,5 16423,9 91,0 1615,6 9,0
3 квартал 1337,0 1298,3 97,1 38,7 2,9 18127,8 16524,2 91,2 1603,6 8,8
4 квартал 1193,3 1148,3 96,2 44,9 3,8 17830,9 16104,7 90,3 1726,2 9,7
Всего за год 1272,8 1219,5 95,8 53,3 4,2 17955,1 16276,9 90,7 1678,2 9,3

Источник: [1, с. 20; 2, с. 2]

вания конкурентоспособности страны, развития 
рынка труда и миграции молодежи, предпосылках 
и возможностях регионального развития, в том 
числе трансграничных стран.

Вместе с тем было замечено, что проблемы 
рынка труда Молдовы и Украины в большинстве 
случаев являются идентичными, что обусловлено 
не только территориальным расположением стран, 
похожей эволюцией экономического и политиче-
ского развития, сферой влияния, но и уровнем ква-
лификационной подготовки рабочей силы, трудо-
выми интересами, конкурентоспособностью.

Постановка задания. Идентичность развития 
рынка труда Молдовы и Украины предопределяет 
необходимость более глубокого и детального изу-
чения проблем рынка труда обеих стран, что явля-
ется заданием данного исследования. В связи с 
этим проанализированы структура и динамика 
рынка труда обеих стран, уровень занятости насе-
ления, в том числе молодых специалистов, безра-
ботица и показатели эффективности рынка труда 
стран по оценкам специалистов Всемирного эко-
номического форума. 

Изложение основного материала исследова-
ния. Рынок труда характеризуется экономически 
активным населением, трудоспособным и заня-
тым населением, а также безработными. Для ана-
лиза рынка труда используем статистические дан-
ные Национального бюро по статистике (Молдова) 
и Государственной службы статистики (Украина). 
По данным официальных статистических орга-
нов, экономически активное население Молдовы 
по состоянию на 2016 г. составило 1 272,8 тыс. 
человек (или 42,2% от общей численности насе-
ления), в том числе 53,3 тыс. – безработные, 
а Украины – 17 955,1 тыс. человек (или 62,2% 
от общей численности населения), в том числе 
1678,2 тыс. – безработные. При этом, поскольку 
в обеих странах достаточно хорошо развит аграр-
ный сектор, то в течение года наибольшее коли-
чество занятого населения приходится на второй 
и третий кварталы (табл. 1).

Как показано в табл. 1, структура экономически 
активного населения Молдовы и Украины в 2016 г. 

отличается всего на несколько процентов. В Мол-
дове из общего числа экономически активного 
населения занятые составляют 95,8% в целом за 
год, а в Украине – 90,7%. Соответственно удель-
ный вес безработных составил 4,2% и 9,3%. Как 
видно из таблицы, в структуре занятости из двух 
стран лидирует Молдова, а по уровню безрабо-
тицы – Украина. Вместе с тем уровень активности 
населения является более высоким в Украине – 
62,2% в 2016 г. и более низким в Молдове – 42,6% 
[1, с. 20; 2, с. 2].

При этом динамика численности населения по 
экономической активности, как в Молдове, так и в 
Украине имеет неустойчивую тенденцию к измене-
нию. Анализ структуры населения по экономической 
активности и возрастным группам показал, что наи-
больший удельный вес активного населения в Мол-
дове в 2016 г. (25,9%) – это население в возрасте от 
25 до 34 лет, а в Украине – от 40 до 49 лет (25,3%). 
Следует отметить, что удельный вес активного, в 
том числе занятого, населения в 2016 г. по сравне-
нию с предыдущим периодом по всем возрастным 
группам незначительно увеличился.

В территориальном разрезе по Молдове (из 
пяти регионов) наибольший уровень активности 
населения в 2016 г. зарегистрирован в мун. Киши-
нэу – 51,3%, а наименьший – в Южном регионе – 
33,9%. Аналогичная ситуация и по уровню занято-
сти населения, соответственно 47,8% и 32,8%, и по 
уровню безработицы – соответственно 7% и 3,4%. 

В территориальном разрезе по Украине (из 
25 областей), наибольший уровень активности 
населения в 2016 г. зарегистрирован в Днепропе-
тровской области – 8,6%, в Киеве – 8,1%, в Харьков-
ской области – 7,4%, а наименьший – в Луганской 
области – 2%. Наибольший уровень безработицы 
зарегистрирован в Луганской – 16,0%, Донецкой – 
14,1%, Кировоградской – 12,4% областях [2, с. 14].

Анализируя индекс демографической нагрузки, 
можно констатировать, что всего в среднем по 
Молдове в 2016 г. на 100 человек трудоспособ-
ного населения приходится 54 человека нетру-
доспособного (этот показатель характерен для 
Центрального и Южного регионов). А его самое 
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Таблица 2
Мобильность работников Молдовы и вакантные рабочие места в 2016 г.  

в территориальном разрезе
Принятые на работу 
в течение года, чел.

Вакантные рабочие места 
на конец года, единиц Безработные, чел.

Молдова, всего 160638 29870 24995
Мун. Кишинев 100497 18020 11596
Северный регион 25953 4803 8286
Центральный регион 22940 4531 3979
Южный регион 11248 2516 1134

 Источник: [1, с. 54]

высокое значение наблюдается в Северном реги-
оне – в среднем, 60:100 человек. 

В территориальном разрезе в этот период 
наибольшая численность населения в трудоспо-
собном возрасте зарегистрирована в Централь-
ном регионе РМ – 684,5 тыс. человек, или 29,6%, 
и в Северном регионе – 615,6 тыс. человек, или 
26,6%. В Северном регионе в том же периоде 
зарегистрирована наибольшая по стране числен-
ность населения старше трудоспособного воз-
раста – 207,2 тыс. человек, или 32,7%. 

В Украине население в работоспособном воз-
расте включает мужчин 16–59 лет и женщин 
16–54 лет за исключением неработающих инвали-
дов труда и войны и II группы, неработающих лиц 
работоспособного возраста, которые получают 
пенсию по старости на льготных условиях (муж-
чины 50–59 лет, женщины 16–54 лет). В целом 
по Украине на 100 трудоспособных приходится 
61 человек нетрудоспособных.

В территориальном разрезе в этот период наи-
большая численность населения в трудоспособном 
возрасте зарегистрирована в Днепропетровской и 
Харьковской областях – по 59% к общей численно-
сти населения, Киевской, Николаевской, Одесской, 
Ровненской, Сумской и Винницкой областях – по 
57%, но не менее 50% – в Донецкой области.

Следует отметить, что в последнее время, 
рынок труда в Украине, как и рынок труда Мол-
довы, сталкивается со множеством проблем. Осо-
бенно это касается молодежи на рынке труда (в 
основном в возрасте 17–26 лет) и ее значитель-
ный уровень миграции. По оценкам специалистов, 
ежегодно в Украине регистрируют около 18% без-
работной молодежи (свыше 200 тыс. человек). 
Причиной безработицы в большинстве случаев 
выступают проблемы трудоустройства выпускни-
ков по окончании высших и профессиональных 
учебных заведений. Безработица молодежи, по 
данным официальной статистики Украины, пре-
вышает 12%, при этом шанс получить работу у 
этой категории безработных в два раза меньше, 
чем у безработных среднего и старшего возрас-
тов. Однако, несмотря на имеющейся потенциал 
молодых специалистов на рынке труда, многие 
предприятия все же испытывают недостаток в 

высококвалифицированной рабочей силе. А уро-
вень укомплектованности на предприятиях едва 
превышает 40%.

Похожие проблемы присутствуют и на рынке 
труда Молдовы. В поисках работы находится 
значительная масса специалистов, получивших 
образование и не обеспеченных местом работы. 
С течением времени эти специалисты теряют ква-
лификацию, что ведет к потере качества рабочей 
силы на рынке труда. В результате данная кате-
гория работников ищет альтернативные возмож-
ности приложения труда, в том числе в других 
странах, либо переквалифицируется, что влечет 
за собой вложение дополнительных денежных 
средств как государственных, так и домашних 
хозяйств. Вместе с тем в агентствах занятости 
населения имеются вакантные места. По данным 
НБС, вакантные места, заявленными работода-
телями, составили 29 870 единиц. Вместе с тем 
количество принятых на работу в течение года в 
целом по стране составило 160,6 тыс. человек. 
По регионам наибольшее количество вакантных 
мест заявлено в мун. Кишинэу, а наименьшее – в 
Южном регионе (табл. 2). 

Важной проблемой рынка труда является без-
работица. Анализировать феномен безработицы 
на рынке труда достаточно сложно, поскольку 
существует зарегистрированные и незарегистри-
рованные безработные, а также формальная и 
неформальная занятость населения, которые 
искажают реальные показатели безработицы. 

По данным НБС, официально зарегистри-
рованные безработные в агентствах занятости 
составляли в 2016 г. 25 тыс. человек, численность 
которых увеличилась по сравнению с предыду-
щим годом на 6 182 человека, но уменьшилась по 
сравнению с 2011 г. на 11 844 человека. 

В территориальном аспекте наибольший 
удельный вес по численности зарегистрирован-
ных безработных имеет мун. Кишинэу – 11,6 тыс. 
человек, или 46,6% от общего числа зарегистри-
рованных безработных в целом по республике, и 
Северный регион – 8,3 тыс. человек (33,3%). Сле-
дует отметить, что увеличение числа безработных 
в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом имеет 
место по всем регионам республики.
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Число заявленных вакантных мест в Украине в 
2016 г. составило 36 044 единицы, а численность 
безработных в целом по стране – 1678,2 тыс. 
человек. В территориальном аспекте наибольшее 
количество вакантных мест заявлено в Днепро-
петровской (3 431 ед.), Харьковской (2 848 ед.), 
Львовской (2 795 ед.) и Одесской (2 665 ед.) обла-
стях (табл. 3).

Официальная статистика как Молдовы, так и 
Украины исследует причины увольнения работни-
ков и перехода их в категорию безработных. 

Так, по данным статистического исследования, 
проводимого в Молдове, причинами увольнения 
безработных с предыдущего места работы были: 

• по собственному желанию – 17,1 тыс. чело-
век (40,6%);

• высвобождены в результате ликвидации 
и реорганизации предприятий и организаций – 
2,3 тыс. человек (5,5%);

• выпускники высших учебных заведений – 
0,1 тыс. человек (0,4%);

• другие причины – 22,5 тыс. человек (53,5%).
Вместе с тем следует отметить, что наиболь-

ший удельный вес зарегистрированных безработ-

ных относится к людям в возрасте от 30 до 49 лет 
(44,3% от общей численности зарегистрирован-
ных безработных) и с общим средним образо-
ванием (55,2%). Эти люди в большинстве своем 
представляют неквалифицированную рабочую 
силу (по вопросу трудоустройства обратились 
с профессией рабочего и без профессий 75,1%) 
и формируют потенциальную группу трудовых 
мигрантов, согласных на любой неквалифициро-
ванный труд. 

При этом из обратившихся в агентства занято-
сти по поводу трудоустройства в 2016 г. 50,6 тыс. 
человек было трудоустроено всего 16,8 тыс., т. е 
33,2%, что на 5,7 тыс. человек меньше, чем в 2015 г., 
и на 13,0 тыс. человек больше, чем в 2011 г. Из них 
трудоустроено по профессиям рабочих 13,1 тыс. 
человек, на должности служащих – 3,7 тыс. чело-
век. При этом динамика обратившихся безработ-
ных по вопросам трудоустройства имеет неустой-
чивую тенденцию к изменению, их максимальное 
количество в анализируемом периоде зарегистри-
ровано в 2011 г. – 67,3 тыс. человек, в то время 
как динамика трудоустроенных работников имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению по сравне-

Таблица 3
Мобильность работников Украины и вакантные рабочие места в 2016 г.  

в территориальном разрезе
Принятые на работу 

в течение года, тыс. чел.
Вакантные рабочие места 

на конец года, единиц Безработные, тыс. чел

Украина, всего 9330,2 36044 1678,2
Области:
Винницкая 342,8 462 71,0
Волынская 214,5 1648 49,7
Днепропетровская 917,2 3431 121,7
Донецкая 514,1 400 122,9
Житомирская 278,2 1621 63,7
Закарпатская 196,9 431 56,3
Запорожская 429,8 508 81,4
Ивано-Франковская 239,9 527 53,5
Киевская 590,7 2257 53,5
Кировоградская 209,9 1525 53,1
Луганская 172,8 353 57,0
Львовская 569,1 2795 89,7
Николаевская 245,7 1443 53,3
Одесская 533,6 2665 72,5
Полтавская 352,1 1763 82,6
Ровненская 226,5 890 56,3
Сумская 258,0 961 48,8
Тернопольская 183,5 1140 52,8
Харьковская 669,1 2848 86,4
Херсонская 198,7 402 55,9
Хмельницкая 262,0 563 53,0
Черкасская 278,1 475 59,8
Черновицкая 138,4 722 35,7
Черниговская 244,4 748 53,9

Источник: [4, с. 17, 20, 24]
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нию с 2015 г. на 0,4 тыс. человек, а по сравнению 
с 2011 г. – на 3,2 тыс. человек. Максимальный 
удельный вес трудоустроенных в общей числен-
ности безработных, обратившихся по вопросу тру-
доустройства, зарегистрирован в 2014 г., который 
составил 38,9%.

Если анализировать безработное население 
Украины, то можно отметить, что в целом по стране 
в 2016 г. его численность составила 1 678,2 тыс. 
человек, или 9,3% к экономически активному 
населению в возрасте 15–70 лет. Как показано в 
табл. 3, наибольшая численность безработного 
населения Украины зарегистрирована в Донец-
кой (122,9 тыс.) и Днепропетровской (121,7 тыс.) 
областях. Однако если сопоставить в процентном 
соотношении к экономически активному насе-
лению, то наибольший удельный вес отмечен в 
Луганской (16%), Донецкой (14,1%), Полтавской 
(12,6%) и Кировоградской (12,4%) областях. При 
этом, по данным Государственной службы стати-
стики Украины, трудоустройство безработных в 
динамике растет. Так, в первом полугодии 2016 г. 
трудоустроилось более 250 тыс. человек, что на 
8% больше, чем в предыдущий период. Что каса-
ется безработных, которые окрыли собственный 
бизнес, то в первом полугодии такую возможность 
получили 8,9 тыс. человек, что на 1,2 тыс. больше, 
чем в предыдущий период. 

Следует отметить, что, как и в Украине, боль-
шинство молодых людей Молдовы, как работаю-
щих, безработных так и находящихся в поисках 
работы, предпочли бы работать «на себя», т. е. 
создать собственный бизнес (35,9%), на госу-
дарственных предприятиях (21%), частных пред-
приятиях (20%), чем в иностранной компании 
(3,1%) или семейном бизнесе/фермерском хозяй-
стве (2,7%). Это говорит о том, что страна имеет 
определенный потенциал молодежи, желающей 
открыть собственный бизнес, т. е. существует 
потенциал развития малого и среднего бизнеса.

Несмотря на имеющейся потенциал и содей-
ствие развитию малого бизнеса со стороны 
государства, многие молодые люди не имеют 
достаточных знаний и опыта для открытия новых 
предприятий и ведения бизнеса. Согласно дан-
ным статистического исследования, в 2016 г. 
молодые люди осуществляли профессиональную 
подготовку по таким направлениям: общеобразо-
вательные программы (39,4%), социальные, эко-
номические науки и право (21,6%), инженерные 
науки, обработка материалов и строительство 
(13,9%), здравоохранение и социальная помощь 
(6%). Большинство молодых людей планируют 
получить высшее образование (на это указало 
74,3% респондентов), понимая, что именно выс-
шее образование дает возможность дальнейшего 
развития и формирует конкурентоспособность в 
будущем. Вместе с тем большинство уже рабо-

тающих молодых людей (75,1%) отметили, что 
на предприятии, где они работают в настоящее 
время, мероприятия по профессиональной под-
готовке специалистов не проводятся.

Анализируя способы трудоустройства, моло-
дые люди называют три основных: 

– прямое обращение к работодателю (35,9%); 
– обращение к друзьям, родственникам, знако-

мым (30,8%); 
– вовлечение в семейный бизнес (13,3%). 
Как показало исследование, такие способы 

трудоустройства, как реклама, участие в конкур-
сах и интервью, обращение в агентство занято-
сти населения или трудоустройство при открытии 
бизнеса, дают очень малые шансы на трудоу-
стройство. В то же время работающие молодые 
люди то место работы, на котором находятся 
сейчас, нашли в весьма короткие сроки. По дан-
ным исследования, продолжительность поиска 
настоящего места работы респондентов соста-
вило от одной недели до трех месяцев (48,9%). 
Это говорит о том, что молодые люди востре-
бованы на рынке труда, несмотря на уровень 
их квалификации и конкурентоспособности, и в 
состоянии поиска работы, те, кто хочет работать, 
находятся недолго.

С другой стороны, существует множество при-
чин, по которым молодые люди отказываются от 
предлагаемого места работы. Прежде всего, как 
было указано ранее, основной причиной отказа 
является низкая заработная плата (62,2%), затем, 
с большим отрывом, респондентами были ука-
заны такие причины: 

• работа не представляла интерес (10,6%); 
• работа не соответствовала квалификацион-

ному уровню (6,4%);
• расположение места работы не соответ-

ствовало желаниям (5%); 
• место работы не было одобрено семьей (5%); 
• ожидание более подходящего места работы 

(3,3%) [108, с. 28].
Молодые люди, которые экономически не 

активны, планируют в будущем деятельность в 
качестве специалистов высокого уровня квали-
фикации. Как правило, это молодые люди, полу-
чившее высшее образование и ищущие место 
работы соответственно полученной квалифи-
кации. Однако, согласно теории рынка труда и 
законов предложения труда, специалисты, нахо-
дясь в состоянии поиска работы более трех лет (в 
условиях рыночной экономики), теряют квалифи-
кационные характеристики вследствие влияния 
экономических (устаревание знаний), психологи-
ческих (неполучение опыта ведет к деградации 
знаний) и социальных (труд для человека теряет 
свою социальную значимость) факторов. Суще-
ствует проблема дисбаланса на рынке труда: 
работодатели предлагают рабочие места для 
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специалистов с высшим образованием, не соот-
ветствующие их уровню. Молодые люди, согла-
сившиеся на такие рабочие места, планируют в 
будущем осуществлять деятельность согласно 
полученному образованию, однако когда наступит 
будущее, квалификационный уровень будет поте-
рян. В этом случае специалисты несут матери-
альные издержки в виде оплаты за образование, 
полученное в прошлом, но которое не окупается 
в настоящем и будущем; моральные издержки в 
виде несогласия с полученным местом работы в 
настоящем и психологические издержки, которые 
возникают, когда человек находится в постоянном 
поиске соответствующей деятельности. И чем 
дольше работник находится в поиске, тем выше 
издержки его упущенных возможностей. Исключе-
ние составляют специалисты, которые согласны 
на любой вид деятельности в силу материальных, 
семейных и других причин. 

Важной категорией развития рынка труда 
является его эффективность. По оценкам спе-
циалистов Всемирного экономического форума, 
эффективность рынков труда Республики Мол-
дова и Украины (по состоянию на 2016 г.) нахо-
дится соответственно на 91-м и 73-м местах 
среди 148 стран (табл. 4).

Как показано в табл. 4, эффективность рынка 
труда Молдовы имеет тенденцию к ухудшению 
позиций в динамике, и если в 2014 г. страна 
занимала 82-е место по этому показателю, то в 
2016 г. – 91-е. Украина по эффективности рынка 
труда имеет неустойчивую динамику изменения, и 
если в 2014 г. по этому показателю занимала 80-е 
место, в 2015 г. – 56-е, то в 2016 г. – 73-е место.

Наилучшие позиции по показателям эффек-
тивности Молдова имеет в отношении женщин в 
составе рабочей силы и их соотношение с муж-
чинами (33-е место), гибкости заработной платы 
(37-е место), в области оплаты труда и произво-

дительности (76-е место). Однако и эти позиции 
в динамике за три года имеют тенденцию к ухуд-
шению. Наихудшие позиции Молдова имеет по 
способности сохранить и привлечь таланты (136-е 
место) и опоре на профессиональное управление 
(115-е место).

Украина, в свою очередь, наилучшие пози-
ции имеет по оплате труда и производительно-
сти (42-е место), практике найма и увольнения 
(48-е место) и по пособиям при увольнении (50-е 
место). Наихудшие позиции Украина имеет по 
способности сохранить таланты (127-е место) и 
по эффекту налогообложения на стимулах рабо-
тать (124-е место). 

Выводы из проведенного исследования. Ана-
лиз развития рынка труда Молдовы и Украины 
показал, что существует идентичность проблем 
и уровня эффективности анализируемых стран. 
На рынке труда стран находится значительная 
масса специалистов, получивших образование 
и не обеспеченных местом работы. При этом 
выпуск на рынок труда молодых специалистов 
образовательными учреждениями характеризу-
ется тенденцией к уменьшению, а качество под-
готовки в общем образовании не соответствует 
необходимому уровню. Анализ рынка труда 
позволил выявить проблемы дисбаланса спроса 
и предложения труда. Присутствует феномен 
формальной и неформальной занятости, без-
работицы, в том числе «скрытой безработицы». 
Наибольший удельный вес зарегистрированных 
безработных относится к людям с общим средним 
образованием, которые в основном представляют 
неквалифицированную рабочую силу. Показатели 
эффективности рынка труда имеют тенденцию к 
ухудшению, что требует более пристального вни-
мания со стороны правительства и ответственных 
лиц по разработке и внедрению стратегий разви-
тия рынка труда.

Таблица 4
Показатели эффективности рынков труда Молдовы и Украины в 2014–2016 гг.  

(уровень среди 148 стран)
Молдова Украина

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Эффективность рынка труда 82 85 91 80 56 73
Сотрудничество в сфере трудовых отношений 86 77 97 119 125 90
Гибкость определения заработной платы 30 34 37 77 79 81
Практика найма и увольнения 93 95 107 64 32 48
Пособия при увольнении 106 106 100 57 59 50
Эффект налогообложения на стимулах работать 123 136 109 135 140 124
Оплата труда и производительность 35 34 76 31 26 42
Опора на профессиональное управление 111 111 115 115 128 114
Способность страны сохранить таланты 140 145 136 132 140 127
Способность страны привлечь таланты 139 146 136 130 136 93
Женщины в составе рабочей силы и их соотношение 
с мужчинами 27 28 33 52 53 59

Источник: [8, с. 260, 304, 354]
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У статті зазначається, що державне 
регулювання економіки передбачає систе-
матичний моніторинг політичних, соці-
ально-економічних та технологічних про-
цесів на глобальному та національному 
рівнях. Авторами вказується, що іденти-
фікація потенційних загроз у результаті 
моніторингу тенденцій у ключових сфе-
рах економіки країни дає змогу розробити 
комплекс заходів протидії або мінімізації 
негативного впливу. Розрахунки вказують 
на наявність функціональної залежності 
між рівнем економічної безпеки та фіскаль-
ними й бюджетними показниками. В умовах 
зростання від’ємного сальдо торговельного 
балансу фінансування дефіциту державного 
бюджету відбувалося за рахунок державних 
запозичень та грошової емісії. Результати 
дослідження засвідчують зростання протя-
гом 2011–2016 рр. загального рівня подат-
кового навантаження на 1,9 відсоткових 
пункти.
Ключові слова: економічна безпека, 
бюджет, державний борг, фіскальна сис-
тема, ефективність.

В статье отмечается, что государствен-
ное регулирование экономики предусма-
тривает систематический мониторинг 
политических, социально-экономических и 
технологических процессов на глобальном 
и национальном уровнях. Авторами указыва-
ется, что идентификация потенциальных 
угроз в результате мониторинга тенден-
ций в ключевых сферах экономики страны 
позволяет разработать комплекс мер 

противодействия или минимизации нега-
тивного воздействия. Расчеты указывают 
на наличие функциональной зависимости 
между уровнем экономической безопасно-
сти и фискальными, бюджетными показа-
телями. В условиях роста отрицательного 
сальдо торгового баланса финансирование 
дефицита государственного бюджета про-
исходило за счет государственных заим-
ствований и денежной эмиссии. Результаты 
исследования свидетельствуют о росте в 
течение 2011–2016 гг. общего уровня нало-
говой нагрузки на 1,9 процентных пункта.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, бюджет, государственный долг, 
фискальная система, эффективность.

The article states that state regulation of the 
economy envisages systematic monitoring of 
political, socio-economic and technological pro-
cesses at the global and national levels. The 
authors state that identifying potential threats as 
a result of monitoring trends in key areas of the 
country's economy allows us to develop a set of 
measures to counteract or minimize the nega-
tive impacts. Our calculations indicate the exis-
tence of a functional relationship between the 
level of economic security and fiscal, budgetary 
indicators. In the conditions of growing negative 
balance of trade balance, financing of the state 
budget deficit occurred due to the state borrow-
ing and the monetary issue. The results of the 
survey show an increase in the general tax bur-
den by 1,9 percentage points during 2011-2016.
Key words: economic security, budget, public 
debt, fiscal system, efficiency.

Постановка проблеми. Державне регулю-
вання економіки передбачає систематичний 
моніторинг політичних, соціально-економічних та 
технологічних процесів на глобальному та націо-
нальному рівнях. Це зумовлено тим, що їх перебіг 
може суттєво впливати на темпи реалізації заходів 
відповідної державної політики, визначати вектор 
розвитку країни у цілому. Тобто у цьому контек-
сті йдеться про здатність/спроможність держав-
ного апарату забезпечувати виконання загально-
державних функцій, особливо в період кризи або 
несприятливої кон’юнктури. Ідентифікація потен-

ційних загроз у результаті моніторингу тенденцій у 
ключових сферах економіки країни дає змогу сво-
єчасно розробити комплекс заходів протидії або 
мінімізації негативного впливу. Вищезазначене й 
зумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню різних аспектів економічної безпеки 
приділена увага багатьох учених. Так, наприклад, 
у ґрунтовній праці Д. Болдвіна [1] розглянуто кон-
цептуальні основи національної безпеки, у тому 
числі в розрізі складників, узагальнено різні нау-
кові підходи до її забезпечення. Вплив сучасних 
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Таблиця 1
Динаміка основних показників державного бюджету України

Показник 2013 2014 2015 2016 2017
Доходи, млн. грн. 339226,9 357084,2 534694,8 616283,2 793265
Видатки, млн. грн. 403456,1 430217,8 576911,4 684883,7 839243,7
Кредитування, млн. грн. 477,5 4 919,3 2 950,9 1 661,6 1870,9
Дефіцит, млн. грн. -64706,7 -78052,8 -45167,5 -70262,1 -47849,6
Дефіцит у відсотках до ВВП, % 4,45 4,9 2,3 2,9 1,6

Джерело: складено за [5, с. 11; 6]

Таблиця 2
Структура податкових надходжень державного бюджету України

Податки 2013 2014 2015 2016 2017
ПДФО 2,2 3,5 8,4 9,7 9,5
Податок на прибуток 16 11,2 6,5 8,8 8,4
Податок на додану вартість 37,8 38,9 33,3 38,2 36,9
Акцизний податок 10,4 12,6 11,7 14,5 13,6
Рентна плата 5,8 7,0 6,9 6,4 5,5

Джерело: складено за [10; 11, с. 146]

загальносвітових тенденцій, зокрема глобалізації, 
на стан економічної безпеки висвітлено у науковій 
праці М. Келера [2].

Достатньо цікавими в контексті розроблення 
практичних заходів із забезпечення економічної 
безпеки є результати розвідок колективу авторів 
щодо залежності темпу зростання валового вну-
трішнього продукту і параметрів співвідношення 
державного боргу та бюджетного дефіциту до 
ВВП [3].

Також доцільно згадати результати досліджень 
М. Єрмошенка [4]. 

Водночас потребують додаткового дослі-
дження питання визначення ступеня впливу 
бюджетних та фіскальних показників на рівень 
економічної безпеки.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасних тенденцій динаміки бюджетних 
та фіскальних показників у контексті забезпечення 
економічної безпеки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна безпека являє собою динамічну, 
складну, поліструктурну систему, важливими 
елементами якої є бюджетна та фіскальна. Про-
ведені нами розрахунки вказують на наявність 
функціональної залежності між рівнем економіч-
ної безпеки та фіскальними й бюджетними показ-
никами. 

Протягом 2013–2017 рр. доходи державного 
бюджету зросли на 233,8% (табл. 1). Упродовж 
2015–2016 рр. та частково у 2017 р. збільшення 
дохідної частини державного бюджету було зумов-
лене інфляційно-девальваційними процесами й 
зростанням рівня податкового навантаження.

Перевищення видаткової частини бюджету над 
дохідною внаслідок високої частки видатків соці-

ального спрямування (фінансування Пенсійного 
фонду), зниження рівня економічної активності, 
необхідності докапіталізації НАК «Нафтогаз Укра-
їни», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
сприяли збереженню у 2017 р. неоптимального 
рівня дефіциту.

В умовах зростання від’ємного сальдо торго-
вельного балансу фінансування дефіциту держав-
ного бюджету відбувалося за рахунок державних 
запозичень та грошової емісії.

Проте у цілому інтерпретація вищенаведених 
даних указує на задовільний рівень забезпечення 
бюджетної безпеки в 2017 р.

Водночас доцільно, на нашу думку, проаналізу-
вати стан бюджетного складника економічної без-
пеки в розрізі фіскальних та боргових чинників.

Так, протягом 2016–2017 рр. зростання дохід-
ної частини державного бюджету відбулося зна-
чною мірою у результаті зростання ставок (еколо-
гічний податок, єдиний податок, акцизний податок, 
рентна плата) [7, с. 286] та розширення бази опо-
даткування (зокрема, рентної плати, акцизного 
податку, скасування спецрежиму ПДВ для сіль-
госпвиробників).

Аналіз структури податкових надходжень та 
динаміки адміністрування основних податків про-
тягом 2013–2017 рр. засвідчив наявність таких 
тенденцій.

Достатньо високими темпами приросту харак-
теризувалися надходження від сплати акцизного 
податку (306,7%) та рентних платежів (224,3%). 
Проте якщо в структурі надходжень частка рент-
них платежів залишалася фактично незмінною 
(табл. 2), то питома вага акцизного податку зросла 
на 3,2 в. п. за рахунок надходжень від збільшення 
специфічної та адвалорної ставок.
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Таблиця 3
Динаміка рівня податкового навантаження

Найменування показника Значення показника за роками
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Податкове навантаження на фонд оплати праці, % 24,23 23,29 24,45 26,90 32,06 38,58
Податкове навантаження на виробництво, % 11,15 11,00 9,60 10,05 10,56 11,66
Податкове навантаження на прибуток підприємств, % 20,20 20,07 23,45 12,02 8,22 11,49
Загальний рівень податкового навантаження,% 25,4 25,6 24,1 23,1 25,5 27,3

Джерело: розраховано на основі [12, с. 33; 13, с. 37]

Збільшення питомої ваги податку на доходи 
фізичних осіб на 7,3 в. п. зумовлене високим 
темпом його зростання до бюджетів (991,8%), 
а це, своєю чергою, – зростанням номінальної 
та мінімальної заробітної плати, посиленням 
дисципліни щодо адміністрування та іншими 
факторами. Збільшення надходжень від ПДВ у 
вартісному вираженні відбулося за всіма його 
складниками: з вироблених в Україні товарів та 
із увезених. Водночас частка даного податку в 
структурі податкових надходжень зменшилася 
на 0,9 в. п.

Протягом зазначеного періоду найменший 
темп приросту був у податку на прибуток (23,2%). 
Питома вага даного податку зменшилася на 7,6 в. 
п., що у цілому свідчить про зниження рівня при-
бутковості національної економіки та викорис-
тання схем мінімізації оподаткування.

Для визначення сукупного впливу податків на 
функціонування національної економіки в контек-
сті забезпечення оптимального рівня економічної 
безпеки ми пропонуємо використовувати показник 
податкового навантаження.

Розглядаючи дані, наведені в табл. 3, варто 
вказати на той факт, що протягом аналізованого 
періоду податкове навантаження на фонд оплати 
праці та на виробництво зростало і на кінець 
2016 р. досягло максимуму, відповідно 38,58% 
(приріст +14,35 в. п.) і 11,66% (приріст +0,51 в. п.). 
Найвищий рівень податкового навантаження на 
прибуток підприємств був зафіксований на кінець 
2013 р. – 23,45%, а найнижчий – на кінець 2015 р. – 
8,22%. Дані табл. 3 засвідчують зростання протя-
гом 2011–2016 рр. загального рівня податкового 
навантаження на 1,9 в. п. 

Динаміка вищеописаних показників негативно 
впливає на рівень економічної безпеки, створю-
ючи передумови для використання інструмента-
рію механізму оптимізації податків. 

Серед інших проявів деструктивного впливу 
фіскальних чинників доцільно виділити: 

– зростання ризиків неконтрольованого відтоку 
капіталу з України та дестабілізацію національної 
фінансової системи [7, с. 269];

– збільшення обсягів тіньового сектору еконо-
міки [9];

– зростання рівня організованої економічної 
злочинності;

– деіндустріалізацію, що, зокрема, супроводжу-
ється поширенням уразливої зайнятості.

Стан боргової безпеки тісно пов'язаний із 
бюджетною, суттєво впливає на ефективність 
функціонування національної економіки. 

На кінець 2017 р. співвідношення державного 
та гарантованого державою боргу до ВВП стано-
вило 71,8%, збільшившись порівняно з 2013 р. на 
35,1 в. п. (рис. 1).

Зазначене, достатньо загрозливе щодо еконо-
мічної безпеки, співвідношення боргу та ВВП нега-
тивно впливає на динаміку рівня ділових очікувань 
і, відповідно, на загальний рівень підприємниць-
кого середовища.

У 2015 р. була проведена реструктуризація 
боргових зобов’язань, яка передбачала:

– списання 20% номінальної вартості боргу, що 
загалом становить 3,6 млрд. дол. США;

– продовження терміну обігу облігацій та виплат 
за ними до 2019–2027 рр.;

– емісію державних деривативів, виплата за 
якими прив’язуються до індексу приросту реаль-
ного ВВП упродовж 2021–2040 рр.

У [16] проаналізовано зазначену програму 
реструктуризації державного боргу. На нашу 
думку, проведена реструктуризація переважно 
відповідає короткостроковим цілям економічної 
політики, натомість її ефективність у довгостроко-
вій перспективі поки що складно оцінити.

Короткостроковий ефект реструктуризації 
полягає у такому. Частка видатків на обслугову-
вання боргу в загальному обсязі видатків держав-
ного бюджету зменшилася з 16,5% у cічні-вересні 
2016 р. до 15,6% у січні-вересні 2017 р. Скороти-
лася також частка платежів за державним боргом 
у витратах бюджету з 28,2% до 27,3%. Щодо ВВП, 
то обсяг платежів за державним боргом знахо-
дився на сталому рівні – 9,7% [17].

Разом із тим доцільно погодитися, що інди-
катор відношення обсягу сукупних платежів з 
обслуговування та погашення державного боргу 
до доходів державного бюджету перебуває у 
небезпечній зоні [8]. Він є суттєвим чинником, 
що тривалий час породжує проблеми у сфері 
державних фінансів і здійснює вплив на еконо-
мічну безпеку [8].

Узагальнення та аналіз методичного забез-
печення розрахунку рівня економічної безпеки, 
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зокрема її боргового складника, дав змогу сфор-
мувати пропозиції щодо її доповнення.

Так, для кількісного вираження показника бор-
гової безпеки нині широко використовуються такі 
індикатори [18]:

– відношення обсягу державного та гарантова-
ного державного боргу до ВВП, %;

– середньозважена дохідність ОВДП на пер-
винному ринку,%;

– відношення обсягу валового зовнішнього 
боргу до ВВП, %;

– відношення обсягу офіційних міжнародних 
резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, %;

– індекс “EMBI+Україна».
Ми вважаємо за доцільне доповнити вищезаз-

начений перелік показниками:
– відношення обсягу державного і гаранто-

ваного державного боргу до обсягу реалізованої 
продукції в розрахунку на одного зайнятого;

– відношення суми сукупних платежів з обслу-
говування державного і гарантованого державного 
боргу до валової доданої вартості.

Запропоновані показники дають змогу більш 
повно враховувати в процесі управління борговою 
безпекою виробничо-збутовий потенціал націо-
нального господарського комплексу та ефектив-
ність його реалізації.

Висновки з проведеного дослідження. Резуль-
тати дослідження засвідчили, що динаміка основних 
бюджетних та фіскальних показників, які визначають 
рівень економічної безпеки України, характеризу-
ються достатньо високим ступенем волатильності. 

У цілому вищезазначене вказує на все ще 
недостатню стійкість державних фінансів та, як 
наслідок, загрози економічній безпеці [8].

На нашу думку, особливої уваги потребує лібе-
ралізація фіскальної політики та підвищення ефек-
тивності управління державним боргом. У цьому 
контексті доцільно погодитися з авторами [19] 
щодо важливості забезпечення ефективної співп-
раці з провідними міжнародними рейтинговими 
агентствами в контексті об’єктивного моніторингу 
та присвоєння суверенного кредитного рейтингу 
Україні та її борговим зобов’язанням.

Перспективами подальших досліджень можуть 
стати наукові розвідки, присвячені вивченню 
взаємозв’язку рівня економічної безпеки та ступеня 
сприятливості підприємницького середовища.
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У статті розглянуто роль внутрішнього 
водного транспорту у національному гос-
подарстві України, визначено ресурсний 
потенціал річкового транспорту України, 
виявлено пріоритетні напрями його розви-
тку та розглянуто пропозиції щодо шляхів 
вирішення поставлених проблем.
Ключові слова: внутрішній водний тран-
спорт, ресурсний потенціал, річкова логіс-
тика, конкурентоздатність, тарифи, пор-
тові збори.

В статье рассмотрена роль внутрен-
него водного транспорта в национальном 
хозяйстве Украины, определен ресурсный 
потенциал речного транспорта Украины, 
выявлены приоритетные направления его 

развития и рассмотрены предложения 
относительно путей решения поставлен-
ных проблем.
Ключевые слова: внутренний водный 
транспорт, ресурсный потенциал, реч-
ная логистика, конкурентоспособность, 
тарифы, портовые сборы.

The article considers the role of inland water 
transport in national economy of Ukraine, deter-
mined the resource potential of river transport of 
Ukraine, identified priority directions of its devel-
opment and considered suggestions regarding 
ways of solving problems.
Key words: inland water transport, resource 
potential, river logistics, competitiveness, tariffs, 
port charges.

Постановка проблеми. Внутрішній водний 
транспорт є одним із шести видів транспорту, які 
офіційно визнано світовим співтовариством як 
стійкі та надійні системи, призначені для пере-
міщення пасажирів і вантажів. Внутрішній вод-
ний транспорт має багато об'єктивних переваг. 
Такими можна визначити високу енергоефектив-
ність, скорочення логістичних витрат відносно 
інших видів транспорту, екологічність, можли-
вість перевезень великогабаритних і довгомірних 
вантажів на великі відстані, а також можливість 

завантаження і вивантаження вантажів на нео-
бладнаному березі і т. д.

У сучасних умовах необхідно вирішувати стра-
тегічні завдання щодо нарощування обсягів вод-
них перевезень, що є неможливим без розбудови 
сучасної та ефективної річкової транспортної інф-
раструктури та її логістики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі проблеми цього напряму досліджень 
розглядаються у працях М. Харченко, Є. Клює-
вої, Н. Гуржія, Н. Пахарєвої. Взаємозв’язок різ-
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них видів транспорту та проблеми використання 
його потенціалу розглядали такі вітчизняні вчені: 
Е. Грицюк, С. Дугіна, А. Волошенко, В. Кири-
ленко, Л. Кириленко, О. Невзорова, Л. Марценюк, 
Т. Мукмінова. Проте в Україні й досі залишається 
невирішеною проблема ефективного викорис-
тання річкової логістики, незважаючи на те що 
Україна має великий потенціал розвитку вантаж-
них перевезень.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення ресурсного потенціалу річкового тран-
спорту України, виявлення пріоритетних напрямів 
його розвитку та розгляд пропозицій щодо шляхів 
вирішення поставлених у статті проблем.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час розгляду питання річкової логістики слід 
зазначити, що в Україні не використовується 
повною мірою потенціал даного напряму, хоча між 
тим вона має великий потенціал розвитку вантаж-
них (зернових) перевезень.

Для початку слід визначити ресурсний потен-
ціал річкового транспорту України. Для цього 
можна умовно поділити його на:

– внутрішні водні шляхи – судноплавні річки, 
водосховища, гідротехнічні споруди, обладнання, 
інші технічні об'єкти у стані, що відповідають тех-
нічним та експлуатаційним стандартам; 

– річковий флот – вантажні, пасажирські судна 
різного типу, технічний і спеціалізований флот; 

– системи навігації та контролю дотримання 
умов безпеки судноплавства; об'єкти обслуговую-
чої інфраструктури – річкові порти, причали, облад-
нані засобами механізації, судноремонтні заводи;

– іншу річкову інфраструктуру – органи дер-
жавного управління, наукові установи та навчальні 
заклади і т. п. [1].

На всій території України налічується досить 
високий потенціал річок, загальна довжина суд-
ноплавних річок в Україні становить 4 400 км, 
наприклад тільки Дніпро має протяжність майже 
1 200 км. У нашій країні судноплавними є Дунай, 
Дніпро і Південний Буг – усі вони мають вихід до 
Чорного моря, а Дунай і Дніпро входять у п'ятірку 
найбільших річок Європи.

Проте стан і показники ефективності викорис-
тання ресурсного потенціалу внутрішніх водних 
шляхів в Україні погіршуються. 

Відсутність достатнього фінансування галузі 
протягом останніх десятиліть призвела як до ско-
рочення довжини річкових шляхів майже в два 
рази, так і до замулювання дна. Глибини внутріш-
ніх водних шляхів українських річок не відповіда-
ють умовам та вимогам безпеки судноплавства. 
Згідно з чинним законодавством, усі роботи з під-
тримання суднового ходу, ремонту, експлуатації 
й обслуговування гідротехнічних споруд здійсню-
ються силами та за рахунок спеціально створе-
ного для цього ДП «Укрводшлях». 

Уже декілька років ведеться дискусія між учас-
никами ринку та представниками Міністерства 
інфраструктури України щодо забезпечення гаран-
тованих глибин суднового ходу на рівні 3,65 м для 
проходження повністю завантажених суден ван-
тажопідйомністю 3 тис. т і більше вниз по Дніпру 
для подальшої перевалки та руху на експорт або 
прямого експорту найближчим споживачам укра-
їнської продукції. Слід відзначити, що днопогли-
блення важливо провести саме в районі Дніпра, 
оскільки це є одним зі стратегічних завдань для 
подальшого розвитку зернового ринку України. 

За даними транспортної компанії «GEFCO 
Україна», через неефективну логістику українські 
аграрії втрачають до $20 на тонні виробленої про-
дукції [2]. Ця цифра враховує в тому числі втрати 
від неефективності державної транспортної інф-
раструктури (старі вагони, розбиті дороги, висока 
вартість перевалки і транспортування).

Недосконала логістика призводить до зни-
ження вартості пшениці на внутрішньому ринку 
України: її вартість розраховується як експортна 
вартість мінус вартість логістики. Таким чином, 
чим вище вартість логістики, тим менше вартість 
зерна на внутрішньому ринку. 

Щодо річкової логістики слід зазначити, що 
в Україні не використовується повною мірою 
потенціал даного напряму. Передусім необхідно 
прийняти закон про внутрішні водні шляхи, який 
би знімав низку обмежень для розвитку даного 
транспорту. На поточний момент відповідний 
документ розробляється в Міністерстві інфра-
структури України. Так, планується передбачити 
більш гнучкий період навігації на річці. Як відзна-
чають учасники ринку, в 2016–2017 рр. період 
навігації міг бути продовжений на більш тривалий 
термін, що дало б змогу довше використовувати 
річковий транспорт.[2] Також будуть передбачені 
норми, що дозволяють заходження у внутрішні 
води суден під іноземними прапорами. У цілому 
також планується переглянути вартість проходу 
по внутрішнім водним шляхам, зокрема лоцман-
ської проводки. 

В останні роки якість шляхів поступово почала 
поліпшуватися в результаті робіт на дільниці Дні-
продзержинського перекату на Дніпрі і від Мико-
лаєва до Вознесенська загальною протяжністю 
31,3 км і глибиною до 2,65–2,9 м, шириною близько 
40 м. Раніше глибини досягали лише 1,6 м за 
необхідного мінімуму не менше 2,9 м. Усі роботи 
проводилися за рахунок приватного інвестора 
(ТОВ «СП «НІБУЛОН»). Кожен рік в Україні зникає 
100 км суднових шляхів. 

Загальний потенціал перевезення експортного 
зерна річковим транспортом до 2020 р. становить 
майже 8,1 млн. т на рік, з яких 2,2 млн. – це пря-
мий експорт і 5,9 млн. – для перевантаження на 
морські судна. Але за оптимістичним прогнозом до 
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Таблиця 1
Характеристика судноплавної частини основних водних артерій України

Назва Довжина судноплавної 
частини, км Середня глибина, м Проектні глибини 

на 2018–2020 рр., м
Дніпро 1 035 3,2 3,65
Південний Буг (від Варварівського 
мосту у м. Миколаїв) 106 1,7 2,4

Десна 6

2020 р. цей показник може досягнути 12 млн. т на 
рік (табл. 1) [3].

Ще за радянських часів в Україні внутріш-
німи водними шляхами доставлялося близько 
60 млн. т вантажів. Цього, наприклад, вистачило 
б, щоб перевести весь урожай зернових, який 
зібрали аграрії за підсумками 2015 р.

Проте, як вище було згадано, всіма експлуата-
ційними та обслуговуючими роботами, які стосу-
ються українських річок, повинна займатися без-
посередньо ДП «Укрводшлях» (рис 1). 

Головна проблема полягає у відсутності дер-
жавного фінансування на виконання найпро-
стіших і найнеобхідніших робіт щодо утримання 
суднового ходу і поточного ремонту шлюзів, що 
призводить до обміління водних артерій України і 
що разом із катастрофічним станом шлюзів на р. 
Дніпро створює передумови для транспортного 
колапсу й утрати Дніпром статусу судноплавної 
артерії. Вирішити цю проблему можна досить 
легко, передусім за рахунок іноземних інвестицій 
країн ЄС у рамках програм Traceca і в перспективі 
програми Транс’європейської транспортної мережі 
з подальшим залученням іноземного флоту.

Низька конкуренція на ринку річкових пере-
везень із погляду одержувача, конкуренція між 
перевізниками під українським прапором майже 
відсутній, існує прихована монополія, очевидна 
критична нестача малотоннажного флоту, а біль-
шість суден і об'єктів інфраструктури розподілені 
між обмеженою кількістю компаній, що, своєю 
чергою, не кращим чином впливає на вартість 

послуг із перевезення вантажів річковим тран-
спортом. 

Основний перевізник на річковому транспорті 
України – АСК «Укррічфлот» задекларував загаль-
ний дедвейт в 80 тис. т, з яких трюмних (тих, які 
можуть перевозити зернові) – тільки 25 тис. т. Заде-
кларована АСК «Укррічфлот» можливість переве-
зення 600 тис. т трюмних вантажів на рік не засть 
змоги перевезти річкою й 1% урожаю зернових 
України [4].

Іншим важливим перевізником зернових ван-
тажів річкою є ТОВ «СП «НІБУЛОН», дедвейт 
флоту якого становить 131 080 т, який декларує 
перевезення 1,3–1,5 млн. т на рік, але перево-
зить тільки свій вантаж і не може задовольняти 
попит інших компаній на перевезення внутрішнім 
водним транспортом.

За критичної нестачі пропозиції, неконкурент-
них умов і, як наслідок, дорогого фрахту рішен-
ням на першому етапі може стати залучення до 
роботи на внутрішніх водних шляхах малотон-
нажного флоту під іноземним прапором. Це ство-
рить реальну конкуренцію, стабілізує тарифи, 
що, своєю чергою, призведе до збільшення ван-
тажообігу річкою. 

Варто зазначити, що перевезення річковим 
транспортом становить лише 3% усіх відправ-
лених на експорт зернових, 36% та 61% перево-
зиться автомобільним транспортом і залізницею 
відповідно. 

Задовольнити наявну нестачу пропозиції фло-
том під прапором інших держав заважають пільги 

Таблиця 2 
Потенціал перевезення експортного зерна річкою, тис. т/рік

Область
 Експорт річковими 
суднами і суднами 

ріка – море
з річкових барж 

на морські судна
Потенціал 

перевезень
 Додаткова 
ніша росту 
перевезень

Загальний 
потенціал

Київська 0 900 900 450 1350
Чернігівська 0 500 500 250 750
Черкаська 100 800 900 450 1350
Полтавська 200 800 1,000 500 1500
Кіровоградська 200 800 1,000 500 1500
Миколаївська 500 500 1,000 500 1500
Херсонська 500 200 700 350 1050
Дніпровська 400 800 1,200 600 1800
Запорізька 300 600 900 400 1300
Всього 2200 5900 8100 4000 12 100
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судам під українським прапором і наявний поря-
док отримання одноразового дозволу, ліцензій для 
роботи на внутрішніх водних шляхах для суден під 
іноземним прапором [4].

Вирішення проблем: 
– порівняти правовий статус та економічні 

умови судна під українським та іноземним прапо-
рами під час роботи на внутрішніх водних шляхах 
та скасувати Наказ Міністерства інфраструктури 
України про затвердження порядку видачі одно-
разових тимчасових дозволів на захід до річкових 
портів України суднам під прапорами держав, з 
якими не укладені міжнародні договори про судно-
плавство на внутрішніх водних шляхах; 

– установити реальні пільги для суднобудівної 
галузі, які також убачаються важливою умовою 
відродження торгового флоту України і збільшення 
вантажопотоку усіма водними видами транспорту, 
а також синергетичного зростання всіх супутніх 
галузей промисловості України. 

Оскільки різниця між розміром портових зборів, 
що стягуються судами у каботажних рейсах, і збо-
рами, які стягуються судами у закордонних рейсах, 
становить близько 10 разів, або до 7 доларів на 
тонну, використання малотоннажного флоту для 
роботи на короткому плечі (країни Чорного моря 
і Середземномор'я) є економічно неефективним і 
майже не використовується вітчизняними ванта-
жовласниками, незважаючи на перспективність 
роботи на ринках вищевказаних регіонів [5].

Необґрунтовано високі тарифи на лоцманське 
проведення суден по внутрішніх водних шляхах 
є основним стримуючим складником для віднов-
лення судноплавства на Дніпрі та інших річках 
України. Лоцманській збір є найбільшим за розмі-
ром серед зборів дисбурсментських рахунків [4].

Без зміни підходу до лоцманського збору не 
можна говорити про перспективи судноплавства 
від Херсона до Києва і вище в Білорусь виходячи 
з того, що зі збільшенням довжини рейсу критично 

збільшується вартість лоцманського збору на 
тонну вантажу. 

Згідно зі Статутом залізниць України, суднов-
ласник компенсує власнику мосту вартість розве-
дення на договірній основі. Вартість розведення 
мостів варіюється від 984 доларів США за роз-
ведення Кременчуцького мосту до 1 968 доларів 
США за розведення Дніпропетровського мосту. 

Вартість шлюзування регулюється Постановою 
Кабінету Міністрів України і встановлює плату за 
проходження шлюзів на внутрішніх водних шля-
хах, оплата надходить у фонд підтримки та рекон-
струкції шлюзів ДП «Укрводшлях». 

Треба зазначити, що стаття «шлюзування» 
скоро буде збільшена, і навантаження на суд-
новласника і, як результат, на вантажовласника 
зросте; ціна фрахту збільшиться, незважаючи на 
те, що навіть за умови збільшення ставок шлюзу-
вання і скасування пільг для українського переві-
зника надходження зборів не забезпечать не те 
що реконструкції, а й поточного ремонту шлюзів, 
про що неодноразово говорили самі представ-
ники Міністерства інфраструктури України та ДП 
«Укрводшлях» [4].

Ресурсний потенціал річкового флоту України 
погіршується. Значна частка суден наближається 
до критичного терміну служби. Кількість технічно 
застарілих судів становить 82% у середньому із 
загальної кількості придатних для плавання суден. 
Найбільше схильні до цього вантажопасажирські і 
суховантажні судна. Ринок не має ні можливості, 
ні часу чекати 6–10 років, поки необхідний дефі-
цит флоту буде покритий будівництвом флоту. 
Наприклад, щоб перевезти на 10 млн. т вантажу 
більше по річках, потрібно побудувати додатково 
120 суден (барж), що займе близько шести років. 
Якщо ми говоримо про потенціал збільшення ван-
тажоперевезень до 60 млн. т, то в найближчій 
перспективі без залучення флоту ближнього зару-
біжжя це нереально. 

 
Рис. 1. Позиція річкового транспорту в Україні порівняно з ЄС
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Україна має 4 тис. км потенційно суднохідних 
водних шляхів, але використовує свої можливості 
вантажних річкових перевезень менше ніж на 10%. 
Частка перевезень внутрішніми водними шля-
хами в країні становить менше 1% від загального 
обсягу транспортних перевезень, тоді як у країнах 
ЄС середній показник становить 7%. Тобто укра-
їнські річки мають величезний потенціал у сфері 
доставки вантажів, що дає змогу зробити водний 
транспорт країни більш конкурентним. Наприклад, 
потенціал річки Дніпро оцінюється як мінімум у 
20–25 млн. т на рік – саме стільки вантажів пере-
возилося наприкінці 1990-х. Однак нині цей потен-
ціал майже не використовують. А дарма, адже 
багатьом підприємствам, що працюють в еконо-
мічній зоні Дніпра, було б вельми зручно транспор-
тувати свої вантажі річкою [6]. 

Серед головних причин, що не дають розви-
ватися річковим перевезенням, називають необ-
хідність проведення реконструкції водних шляхів, 
застарілу інфраструктуру (дефіцит перевалочних 
потужностей, відсутність флоту та ін.). Прийняття 
необхідного законодавства також дасть поштовх 
для національного та іноземного інвестування в 
розвиток річкових транспортних перевезень. А це, 
своєю чергою, стане стимулом для будівництва 
сучасних річкових суден, відновлення стану судно-
плавних шляхів, відновлення задовільного стану 
шлюзів, проведення днопоглиблювальних робіт.

«НІБУЛОН», «Укррічфлот», міжнародні торгові 
доми і фінансово-промислові групи і так представ-
лені на річці й закривають більшу частину наяв-
них на річці перевезень, однак вони не створюють 
усього ринку. Їхні програми призначені для влас-
ного логістичного ланцюга і на надання послуг 
стороннім вантажовласникам вони налаштовані 
за залишковим принципом. Виходячи із цього, ми 
бачимо дві основні проблеми: 

1) відсутність флоту – його зараз просто немає, 
все розписано до весни під власні програми своїх 
судновласників у власних логістичних ланцюжках; 

2) відсутність конкурентного середовища, де 
немає штучно створеного дефіциту флоту і ставки 
перевізників адекватні реальності.

Для вирішення проблем необхідно скасу-
вати загороджувальні заходи, які забороняють 
роботу іноземного флоту на українських річках. Це 
робиться для створення конкурентного ринку, рин-
кового підходу, прозорих і рівних умов бізнесу і, най-
головніше, задоволення зростаючого попиту на тон-
наж. Це дасть змогу зайти іноземному перевізнику/
інвестору на річку, закрити дефіцит національного 
флоту, створити конкуренцію, дати роботу досвід-
ченим співробітникам річкового транспорту України 
як капітанів та судноводіїв, лоцманів і вирівняти 
попит і пропозицію на річкові перевезення. 

Для цього варто переглянути тарифне і нета-
рифне регулювання, скасувати видачу разових 

дозволів, які має отримувати іноземне судно 
кожен раз, заходячи на українські річки. Подібне 
нововведення допоможе довести ставки фрахту 
до економічно обґрунтованого рівня, збільшить 
і збалансує вантажопотік. Одним словом, зрів-
няти правовий статус та економічні умови судна 
під українським та іноземним прапорами під час 
роботи на внутрішніх водних шляхах. Політика 
загородження власних водних шляхів та інозем-
ного флоту, особливо в умовах тотального зіста-
рення флоту і його дефіциту, згубна й є одним з 
основних факторів зупинення розвитку внутрішніх 
водних шляхів України. 

Слід удатися до досвіду зарубіжних країн, де 
існують конкурентні тарифи на перевезення тра-
диційної номенклатури вантажів річковим тран-
спортом, скасовано морські збори з річки, оплата 
шлюзування і підйом мостів. Також їхні законопро-
екти передбачають зниження розміру зборів від 
0,8 доларів США за тонну до 1,67 доларів США з 
тонни і створює передумови до подальшого зни-
ження вартості перевезення за рахунок приватних 
лоцманських агентств. Ця економія вже сама по 
собі є вагомим аргументом, щоб подивитися на 
перевезення річкою і диверсифікувати логістику, 
особливо в умовах заборони на перевантаження 
автотранспорту, нестачу вагонів і непередбачува-
ності роботи залізниці.

Логістика внутрішнім водним транспортом 
ефективніше, але вимагає великих витрат часу і 
має сезонні обмеження.

Уздовж річки Дніпро розташовані 13 вантажних 
терміналів і 10 річкових портів, а її пропускна здат-
ність досягає 70 млн. т на рік.

За всіма іншими порівняльними характеристи-
ками річкове транспортування вантажів також має 
перевагу перед наземними видами транспорту, 
поступаючись їм тільки в термінах доставки. 
Наприклад, тривалість водного маршруту Очаків – 
Кременчук – Очаків займає 10 діб, а доставка ван-
тажу з Кременчука в Миколаїв залізницею – лише 
48 годин. 

Річковий транспорт на відміну від наземного 
має виражену сезонність. Так, у середньому Дні-
про замерзає на два-три місяці в році. Винятком 
став 2015 р.: зима була нетипово теплою і тривала 
всього 46 діб. Завдяки такому потеплінню кількість 
рейсів у період навігації збільшується. У міжна-
вігаційний період з'являється необхідність вико-
ристання криголамів, що тягне за собою додат-
кові витрати. Крім того, гирло Дніпра знаходиться 
в 100 км від глибоководних портів, а це змушує 
використовувати рейдові баржі.

В Україні на відміну від європейських країн річ-
кові перевезення є коштовним видом транспорту. 
Це пов'язано з тим, що в загальну вартість пере-
везень, окрім прямих матеріальних та експлуа-
таційних витрат, входить ціла низка обов'язкових 
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платежів і зборів: за розведення мостів, шлюзу-
вання, лоцманське проведення, а ще канальний 
збір, корабельний і портові збори, плата за водо-
користування, різні одноразові дозволи. У резуль-
таті транспортування річковим транспортом обхо-
диться дорожче, ніж перевезення залізницею або 
автотранспортом. За таких умов рентабельно 
перевозити переважно навалювальний вантаж: 
металобрухт, руду, пісок та іншу сировину.

В Європі під час перевезення товарів водним 
транспортом судновласники не платять у бюджет, 
а буксирний флот не обкладається акцизом. Там 
давно зрозуміли, що тільки розвиваючи річковий 
транспорт, можна зняти навантаження з авто-
магістралей і тим самим заощадити на ремонті 
доріг. Тому тоді як річковим транспортом в Укра-
їні перевозиться лише 0,5% від загального обсягу 
внутрішніх вантажних перевезень, у Болгарії цей 
показник становить 16,3%, а в Німеччині – 12,3%.

Розробляючи комплексну програму дій щодо 
вирішення пріоритетних для підприємства 
завдань, визначаючи його місію та головну мету, 
стратегія формулює цілі та способи досягнення 
цих завдань так, щоб указати підприємству пев-
ний напрям розвитку. За своїм змістом стратегія 
є довгостроковим плановим документом, резуль-
татом стратегічного планування. Для розроблення 
та здійснення стратегії велике значення має ана-
ліз ринкових чинників, які через свою постійну й 
високу мінливість можуть безпосередньо впли-
нути на успіх або крах підприємства [7; 8].

Стратегії розвитку підприємства визначено як 
системний процес, який дає змогу на засадах стра-
тегічного мислення як домінуючої логіки проаналі-
зувати суть умов, в яких працює галузь; визначити 

місію, цілі і завдання підприємства, розробити 
головні напрями та заходи збалансованості його 
розвитку в умовах динамічної зміни зовнішнього 
середовища за максимального використання всіх 
наявних ресурсів підприємства.

Для того щоб максимально ефективно роз-
крити всю проблематику і використовувати всі кон-
курентні переваги річкового транспорту та відпо-
відно збільшити обсяги перевезень зерна річкою, 
необхідно передусім мати чіткий план дій і визна-
чити на державному рівні конкретні стратегічні цілі 
і завдання в короткостроковій і середньостроковій 
перспективах.

Ефективне функціонування внутрішніх водних 
шляхів України повинно бути засноване на взаємо-
вигідній співпраці між державою і різними інвесто-
рами, що сприятиме досягненню синергетичного 
ефекту. Основні завдання, які потрібно вирішувати 
в першу чергу – це недолік як вітчизняного, так і 
іноземного флоту, необхідність проведення рекон-
струкції водних шляхів, перегляд і спрощення всіх 
зборів, зміна законодавчої бази та фінансування в 
галузь річкового транспорту.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
Україна має значний потенціал для організації 
логістичних схем перевезення вантажів за участю 
річкового транспорту на декількох напрямах. 
Наявність хоча й дещо застарілої, потужної інф-
раструктурної бази, зручне географічне розташу-
вання та наявність вантажопотоків, що потенційно 
можуть бути перевезені по внутрішніх водних шля-
хах, створюють передумови для відновлення та 
розвитку цього транспортного напряму.

Проте наявне тарифне навантаження та напів-
монопольна державна політика не лише не спри-

 
Рис. 2. Ефективність перевезення різними транспортними засобами.
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яють, а й значно уповільнюють розвиток річкового 
транспорту та зменшують його конкурентоздат-
ність порівняно із залізничним та автомобільним. 
Необґрунтовано високі рівні зборів, їх кількість 
та обов’язковість деяких із них (лоцманський) не 
дають можливості розширення діяльності наяв-
них перевізників та роблять недоцільною появу 
нових. Тоді як у країнах Європейського Союзу 
взято курс на всебічне сприяння розвитку та поси-
ленню використання внутрішніх водних шляхів, в 
Україні гальмуються навіть базові реформи, немає 
взаєморозуміння та діалогу бізнесу та влади. Це 
відбувається в той час, як незадоволені наявним 
станом логістики перевізники різних видів продук-
ції (передусім зернових) шукають можливість для 
впровадження альтернативних схем транспорту-
вання і все більше звертають увагу на внутрішній 
водний транспорт.

За наявності державного сприяння та залу-
чення відповідних інвестицій внутрішні водні 
шляхи можуть стати гарною альтернативою наяв-
ним транспортним схемам, що сприятиме розвитку 
конкуренції на транспортному ринку, підвищенню 
рівня транспортного забезпечення відправників та 
диверсифікації ризиків на етапі транспортування.

Пріоритетними напрямами щодо розвитку річ-
кового транспорту в Україні мають бути: розро-
блення науково обґрунтованої стратегії розвитку 
річкового транспорту в Україні та прийняття базо-
вого законодавства з питань судноплавства на 
внутрішніх водних шляхах; забезпечення безпеч-
ної експлуатації внутрішніх водних шляхів та суд-
ноплавних шлюзів України, зокрема відновлення 
експлуатаційної надійності судноплавних гідротех-
нічних споруд та забезпечення гарантованих габа-
ритів суднових ходів на всій протяжності водних 
шляхів. Невід’ємним складником використання 
річкового транспортного потенціалу України має 
стати розширення мережі мультимодальних пере-
везень суднами типу «ріка – море» та будівництво 

національного річкового флоту із залученням 
вітчизняних виробничих потужностей. Робота за 
цими напрямами дасть змогу підвищити конкурен-
тоспроможність внутрішнього водного транспорту 
та національної транспортної системи України у 
цілому, а також виконати зобов’язання, що містить 
Угода про асоціацію України та ЄС.
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У статті досліджено взаємозв’язок між 
циклічним характером розвитку і структур-
ними змінами, що мають місце в сучасній 
економіці. На підставі аналізу класичних і нео-
класичних інтерпретацій циклічності еконо-
мічної динаміки зроблено спробу визначити 
послідовність структурних змін, яка є харак-
терною для різних типів економічних циклів: 
Кітчина, Жюгляра, Кузнеця, Кондратьєва.
Ключові слова: економічний розвиток, 
циклічність, структурні зміни, цикл Кітчина, 
цикл Жюгляра, цикл Кузнеця, цикл Кондра-
тьєва.

В статье исследована взаимосвязь между 
циклическим характером развития и струк-
турными изменениями, имеющими место 
в современной экономике. На основании 
анализа классических и неоклассических 
интерпретаций цикличности экономиче-
ской динамики предпринята попытка опре-

делить последовательность структурных 
изменений для различных типов экономи-
ческих циклов: Китчина, Жюгляра, Кузнеца, 
Кондратьева.
Ключевые слова: экономическое развитие, 
цикличность, структурные изменения, цикл 
Китчина, цикл Жюгляра, цикл Кузнеца, цикл 
Кондратьева.

The article investigates the relationship between 
the cyclical nature of economic development and 
the structural changes taking place in the mod-
ern economy. Based on the analysis of classical 
and neoclassical interpretations of the cyclicality 
of economic dynamics, we made an attempt to 
determine the sequence (chains) of structural 
changes that are characteristic of different types 
of economic cycles.
Key words: economic development, cyclicity, 
structural changes, Kitсhin cycle, Juglar cycle, 
Kuznets swing, Kondratiev wave.

Постановка проблеми. Детермінантою 
нинішнього часу є швидкі перетворення всіх 
аспектів соціально-економічного життя, «зумов-
лені як фундаментальними технологічними інно-
ваціями, так і колосальними соціокультурними 
зрушеннями глобального масштабу» [1, c. 3]. Гло-
балізація, будучи тісно пов’язаною з науково-тех-
нічним і технологічним розвитком, розширенням 
міжнародної кооперації й міжнародного поділу 
праці, ускладненням міжнародних і міждержав-
них взаємозв’язків, об’єктивно призводить до 
постійних економічних змін і розвитку, вдоскона-
лення й появи нових продуктів, методів виробни-
цтва, якісно нових систем і способів управління 
і т. д. Водночас глобалізація супроводжується 
низкою чинників і проблем, що викликають пору-
шення рівноваги й диспропорції різної природи, 
які можуть із певною періодичністю повторюва-
тися і призводити до появи циклічних коливань 
економічної активності. Отже, поєднання тенден-
цій економічного зростання/спадання із циклічно 
повторюваними періодами тимчасових спадань і 
зростань формує реальну динаміку змін сучасних 
економічних систем. За таких умов проблематика 
дослідження економічної динаміки набуває осо-
бливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика трансформаційних процесів в економіці 
була предметом вивчення таких зарубіжних дослід-
ників, як: Ф. Кене, К. Маркс, Дж.Б. Кларк, В. Парето, 
Р. Харрод, Е. Домар, Р. Солоу, В. Льюїс, Р. Стоун. 
Ж. Форрестьє, А. Тоффлер, П. Друкер, Д. Кендрик, 
Дж. Стігліц, Я. Тінберген, Ф. Хайєк та ін. Серед укра-
їнських дослідників питаннями аналізу структурних 

змін в економіці займалися: Т. Артьомова, С. Біла, 
А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Главацька, Н. Гра-
жевська, А. Гриценко, С. Єрохін, В. Коломойцев, 
Ю. Макогон, Т. Орєхова, Ю. Павленко, Ю. Пахомов, 
І. Пузанова, В. Сіденко, М. Скрипниченко, А. Філі-
пенко, Л. Шинкарук, О. Шниркова, С. Якубовський.

Окремим предметом численних наукових дис-
кусій є питання циклічності економічного розвитку 
в умовах світових глобалізаційних змін. Загально-
теоретичні та методологічні аспекти економічного 
розвитку, характер і динаміку економічного роз-
витку, структурні зміни, що супроводжують його, 
висвітлено в працях В. Волчека, В. Маєвського, 
Р. Нельсона, Р. Нуреєва, В. Тарасевича, С. Гла-
зьєва, М. Калецького, М. Кондратьєва, С. Кузнеця, 
Й. Шумпетера, Ю. Яковця.

Ці та інші аспекти економічної динаміки й далі 
перебувають у полі зору зарубіжних і вітчизняних 
дослідників. Однак, незважаючи на наявність зна-
чної кількості наукових розвідок, нинішній рівень 
дослідженості є недостатнім. До питань, які 
потребують подальшого розроблення, належить 
вивчення причин, наслідків, складників економіч-
ного розвитку і його циклічності зокрема. Наше 
дослідження стосується цієї проблематики.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження цілком конкретного її аспекту – 
взаємозв’язку між циклічним характером розвитку 
економіки і структурними змінами, що мають місце 
в сучасній економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науковій літературі є чимало трактувань поняття 
«розвиток». У тлумачному словнику він визнача-
ється як «процес, унаслідок якого відбувається 
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зміна якості чого-небудь, перехід від одного якіс-
ного стану до іншого, вищого» [2, с. 1235].

Вперше про економічний розвиток систем 
заговорили меркантилісти та фізіократ Ф. Кене. 
Д. Рікардо розробив теорію економічного роз-
витку, а К. Маркс у своєму «Капіталі» намагався 
дослідити сутність економічного розвитку, запро-
понувавши економічний закон руху суспільства.

Вагомий внесок у становлення теорії економіч-
ного розвитку зробив Й. Шумпетер [3]. Його кон-
цепція включає п'ять підходів до розуміння цього 
поняття: 1) створення нового товару, з яким спо-
живачі ще не знайомі, або надання нової якісної 
характеристики наявному товару; 2) створення 
нового методу виробництва, який ще не випро-
бовувався в даній сфері виробництва і який не 
обов'язково ґрунтується на новому науковому від-
критті, а може бути представлений лише новою 
формою товару; 3) відкриття нового ринку, на 
якому досліджувана промисловість ще не функці-
онувала; 4) знаходження нового джерела чинни-
ків виробництва незалежно від того, чи було воно 
раніше, чи є новоствореним; 5) створення нової 
організації галузі, наприклад досягнення монопо-
лії або ліквідація монопольної позиції.

Американський економіст М. Шніцер акцентує 
на тому, що «економічний розвиток – це не тільки 
збільшення реального обсягу виробництва, а й 
урізноманітнення різновидів продукції, якщо порів-
няти з тими, які випускалися раніше» [4, с. 322]. 
С. Мочерний із позиції політекономії визначає 
економічний розвиток як незворотні, закономірні 
зміни технологічного способу виробництва (спо-
сіб виробництва, що базується на техніко-еконо-
мічному поєднанні речових і особистісних чинни-
ків виробництва, комплексі техніко-технологічних 
відносин між речовими елементами продуктив-
них сил у системі техніко-економічних відносин) 
[5, с. 623].

Загалом сучасна наука трактує економічний 
розвиток як процес переходу від одного етапу 
економічного розвитку до іншого, коли на новому 
етапі, крім старих груп товарів і послуг, виробля-
ються ще й абсолютно нові, використовуються 
більш нові технології або способи організації 
виробництва.

Однією з особливостей функціонування рин-
кової економіки є циклічність її розвитку. Тобто 
розвиток економіки являє собою процес, який 
розгортається в часі, а основні тенденції розвитку 
формуються під впливом циклічності.

Згідно з теорією самоорганізації, розвиток сис-
теми розуміється як послідовність тривалих періо-
дів, які відповідають її стабільному стану та перери-
ваються короткими періодами хаотичної поведінки 
(біфуркаціями), після чого відбувається перехід до 
наступного стійкого стану [6, с. 71]. Тобто в еко-
номічній системі поєднуються два протилежних 

процеси [7, с. 287]: з одного боку – упорядкування, 
яке виникає, наприклад, завдяки організації госпо-
дарських процесів, з іншого – зростання ентропії. 
«Генерування енергії економічного руху залежить 
від вибору часових структур організацій господар-
ського життя людей, від своєчасності й комплек-
сності розроблення й реалізації програм інститу-
ційно-технологічних змін» [8, с. 408].

Циклічність виражається в регулярному повто-
ренні коливань ділової активності, коли зростання 
виробництва змінюється падінням, а підвищення 
ділової активності – зниженням. Циклічність також 
характеризується періодичним зростанням і спа-
дом ринкової кон’юнктури.  Періоди підвищення 
економічної активності переважно характеризу-
ються екстенсивним розвитком, а періоди зни-
ження активності – інтенсивним [9, с. 46].

Складовою частиною поняття «циклічність» є 
цикл. У тлумачному словнику цикл подається як 
сукупність взаємопов’язаних явищ, процесів, робіт, 
яка утворює закінчене коло дій протягом певного 
проміжку часу [2, с. 1583]. Використовуючи це 
поняття, можна говорити про те, що процес соці-
ального й економічного розвитку здійснюється у 
визначеному ритмі, що періодично повторюється, 
із циклічними перетвореннями на якісно новому 
рівні. «Сутність економічного розвитку полягає 
саме в стрибкоподібних переходах від одного 
стаціонарного стану до іншого на якісно іншому 
рівні. Кожен цикл має загальні риси та параметри, 
але водночас він неповторюваний, своєрідний, у 
ньому закладений попередній досвід» [10, с. 5].

З іншого боку, сучасні економісти розглядають 
економічний розвиток із погляду процесного під-
ходу, який виділяє етапи соціально-економічного 
розвитку зі змінами, зокрема структурними, які 
спричиняють швидкі або не надто швидкі модифі-
кації економічного організму, яким є економіка дер-
жави. Такий підхід, зокрема, представляє Сучасна 
економічна енциклопедія [11]: «Економічний розви-
ток – це незворотні, скеровані та закономірні зміни 
економічної системи суспільства. Внаслідок еко-
номічного розвитку зростає диференціація складу 
елементів, що утворюють економічну систему, 
ускладняється структура та підвищується рівень 
самоорганізації, з’являються нові види економіч-
ної діяльності, зростають її продуктивність, рівень 
доходів і задоволення суспільних потреб у мате-
ріальних і нематеріальних благах і загалом якість 
життя та рівень розвитку людей. Економічний роз-
виток пов’язаний з істотними змінами в структурі 
виробничих сил, технологічному базисі суспіль-
ства, суспільно-економічних відносин, інститутів». 
Із цього визначення випливає, що неможливо 
ґрунтовно досліджувати економічний розвиток, не 
беручи до уваги різного роду структурні зміни.

Класифікації змін уже нами розглядалися 
[12–14]. Будь-яка економічна система піддається 
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змінам, які пов’язані з внутрішніми причинами та 
зовнішніми впливами. Ці зміни можуть стосуватися 
властивостей і характеристик її елементів і сукуп-
ностей елементів, з одного боку, а також взаємодій 
між ними – з іншого. Завдяки змінам система адап-
тується до впливів зовнішнього середовища та 
змін усередині самої системи. Зміни можуть бути 
як незначними, так і істотними. До останніх нале-
жать зміни структурні. Вони є складною систе-
мою кардинальних змін внутрішніх взаємозв’язків 
елементів економічної системи, закономірностей 
їхнього розвитку, пропорцій між ними, що відбу-
ваються під впливом трьох груп чинників: соці-
ально-економічних, науково-технологічних та 
інституційних. Нагромадження структурних змін 
викликають структурні зрушення, а отже, забез-
печують структурні трансформації. Під структур-
ними зрушеннями пропонується розуміти істотні 
кількісні та якісні зміни взаємозв’язків між елемен-
тами економічної системи, які є наслідком сукуп-
ності попередніх незворотних структурних змін, 
що відбувалися протягом певного часу під впли-
вом різних економічних і неекономічних чинників і 
проявляються у формі зміни розміщення елемен-
тів, пропорцій між елементами та характеристик 
економічної системи. Структурна трансформація 
являє собою істотні зміни структури економічної 
системи, які є наслідком нагромадження структур-
них змін/зрушень, що за час здійснення трансфор-
мації призводять до значних якісних модифікацій 
наявних і появи нових інтегральних властивостей, 
рис, характеристик економічної системи.

З огляду на циклічність економічного розвитку 
і зв'язок економічного розвитку зі змінами, чимало 
дослідників убачають тісну взаємозалежність між 
циклічністю і структурними змінами. Зокрема, 
часто структурні зміни розглядають як наслідок 
циклічної динаміки. Свого часу М. Кондратьєв 
[15] зазначав, що істотні зміни в структурі еконо-
міки спостерігаються у «верхніх» і «нижніх» точ-
ках довгих хвиль, а кожна наступна фаза циклу є 
кумуляцією змін, що відбулися на попередній фазі. 
Його ідеї підтримуються сучасними дослідниками. 
С. Любімцева відзначає тісний зв’язок між харак-
тером структурних змін і циклами Кондратьєва на 
макрорівні [16]. А. Фоміна [17] залучає до пояс-
нення механізмів довгих циклів структурні зміни 
разом із такими чинниками, як технологічний про-
грес, фізичний капітал, людський капітал, інвести-
ції, торговельна інтеграція економік різних країн, 
уважаючи структурні зміни економічним способом 
подолання економічних криз. М. Калужський заува-
жує: «…розвиток ринкової економіки не випадково 
має хвилеподібний характер, будучи наслідком 
поступового накопичення дисбалансів» [18, с. 17]. 
Подібних прикладів можна навести чимало.

На підставі аналізу класичних і неокласичних 
інтерпретацій циклічності економічної динаміки 

нами зроблена спроба визначити послідовність 
(ланцюжки) структурних змін, які є характерними 
для різних типів економічних циклів.

Ще в середині ХХ ст. Й. Шумпетер залежно від 
причин криз і періодів тривалості запропонував 
виділяти чотири типи економічних циклів:

– короткострокові цикли Кітчина (період – 
3–4 роки);

– середньострокові цикли Жюгляра (період – 
6–13 років);

– ритми Кузнеця (період – 15–20 років);
– довгі хвилі Кондратьєва (період – 50–60 років).
Цикли Кітчина (інші назви – цикли запасів, 

фінансові цикли) – це найкоротші цикли. В їх 
основі лежать зміни в оборотних коштах і товарно-
матеріальних запасах. Сучасна економічна теорія 
зазвичай пов'язує механізм генерування циклів 
Кітчина з часовими лагами передачі інформації, 
пов’язаними з процесом прийняття рішень комер-
ційними фірмами. Через затримки прийняття 
рішень для поліпшення кон'юнктури ринку біз-
нес безпідставно продовжує нарощувати обсяги 
виробництва, а це призводить до перенасичення 
ринку, повного використання трудових ресурсів і 
капіталу. Як наслідок, через деякий час ринок стає 
затовареним: товари накопичуються на складах, а 
попит і ціни падають. Виникає потреба зменшити 
виробництво, але й тут знову процес прийняття 
та реалізації рішення потребує часу. Крім того, 
є часовий лаг між моментом початку зниження 
рівня завантаження виробничих потужностей і 
«розсмоктуванням» надлишкових запасів товарів 
на складах. Указані часові лаги генерують цикли 
Кітчина [19]. Як бачимо, в основі циклу Кітчина 
лежить техніко-економічний механізм – переви-
робництво й недовиробництво товарних запасів. 
Як правило, цикли Кітчина є характерними для 
рівня підприємств або галузей.

Якщо розглянути зміни, що мають місце про-
тягом одного циклу Кітчина, то їх, як правило, 
можна охарактеризувати як незначні або неструк-
турні. Водночас вимальовується такий ланцюжок 
змін: на початковому етапі відбуваються зміни 
попиту на товари, які виробляються, що тягне 
за собою зміни запасів товарно-матеріальних 
цінностей; далі накопичення товарів на складах 
змушує змінити обсяги виробництва з одночас-
ними змінами цін на товари; на останньому кроці 
відбуваються зміни в доходах і зайнятості насе-
лення. У наступному циклі описаний ланцюжок 
змін повторюється.

На Заході середньострокові цикли називають 
циклами Жюгляра (інші назви – бізнес-цикли, 
промислові цикли, середні цикли). Цикл Жюгляра 
пов'язаний з оновленням основного капіталу та 
інвестиціями. Основною причиною циклів є зрос-
тання цін. Водночас уважають, що цикли Жюгляра 
є результатом: порушень вкладень капіталу в 
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активні елементи основного капіталу – засоби та 
знаряддя праці; переливів капіталу з однієї галузі 
в іншу; впливу міжгалузевої конкуренції; впливу 
формування ціни виробництва в довгостроковому 
періоді; змін грошово-кредитних чинників. Цикли 
Жюгляра відбуваються на світовому, національ-
ному та галузевому рівнях.

На відміну від короткострокових циклів Кіт-
чина цикли Жюгляра пов’язують зі структурними 
змінами в економіці відповідного рівня. Цикл 
Жюгляра починається зі структурних змін на рівні 
фінансово-кредитної системи і проявляється 
у вигляді змін розміру позик. Так само ці зміни 
викликають структурні зміни інвестицій, а ті спри-
чиняють істотне оновлення основного капіталу 

(відбуваються структурні зміни в основному капі-
талі). Далі відбуваються структурні зміни в обсягах 
виробництва товарів і послуг, а також структурні 
зміни цін. Із часом мають місце структурні зміни 
сукупного попиту і пропозицій, а також структурні 
зміни в зайнятості населення.

Середньострокові цикли Кузнеця (інші 
назви – будівельні цикли, відтворювальні цикли, 
демографічні цикли) початково пов’язували з 
нерівномірністю попиту в будівництві, зміною 
покоління житлових будинків і виробничих споруд, 
а також із демографічними процесами, зокрема 
припливом мігрантів. Однак сьогодні їх пояснюють 
циклічністю оновлення технологій і загальними 
інфраструктурними змінами [18, с. 16–17].

 
Рис. 1. Зміни, зрушення і трансформації в рамках економічних циклів

Джерело: розроблено автором
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Свого часу С. Кузнець довів, що показники 
національного доходу, споживчих витрат, валових 
інвестицій в устаткування виробничого призна-
чення, а також у будівлі і споруди демонструють 
взаємопов'язані двадцятирічні коливання. Водно-
час у будівництві ці коливання мають найбільшу 
відносну амплітуду [9, с. 298].

Цикли Кузнеця на відміну від попередніх 
пов’язані з іншим видом змін – структурними зру-
шеннями. На початку циклу відбуваються струк-
турні зрушення в доходах. Далі вони тягнуть за 
собою одночасні зрушення в обсягах виробництва 
та демографічні зрушення. Отже, відбуваються 
структурні зрушення в сукупному попиті та про-
позиції, а остаточно – структурні зрушення зайня-
тості населення та цін.

Цикли, або хвилі, Кондратьєва (інакше – техно-
логічні цикли) – це періодичні цикли сучасної сві-
тової економіки тривалістю 50 років із можливими 
відхиленнями в 10 років. Імпульсом для початку 
циклу є радикальні зміни в технологічній базі сус-
пільного виробництва, його структурна перебу-
дова. Тобто цикли Кондратьєва пов’язані з техно-
логічними відкриттями або важливими технічними 
нововведеннями та їх упровадженням.

Цикли Кондратьєва пов’язані зі значними змі-
нами – структурними зрушеннями і трансформа-
ціями. Початком циклу є структурні зрушення та 
трансформації в технологіях. Істотні технологічні 
зміни викликають структурні зміни в інвестиціях. 
Потреба в інвестиціях спричиняє структурні зру-
шення в кредитно-фінансовій системі. У кінцевому 
підсумку все це призводить до структурних зрушень 
і трансформацій у виробництві товарів і послуг.

Сказане схематично представлено на рис. 1.
Висновки з проведеного дослідження. Роз-

виток економіки являє собою циклічний процес, 
який розгортається у часі, його основні тенденції 
формуються під впливом циклічності. Циклічність 
виражається в регулярному повторенні коливань 
ділової активності, коли зростання виробни-
цтва змінюється падінням, а підвищення ділової 
активності – зниженням. Циклічність характери-
зується періодичним зростанням і спадом рин-
кової кон’юнктури. Водночас економічний розви-
ток пов’язаний з істотними змінами в структурі 
виробничих сил, технологічному базисі суспіль-
ства, суспільно-економічних відносин та його 
інститутів.

Доведено, що між циклічним характером роз-
витку економіки і структурними змінами, що мають 
місце в сучасній економіці, є тісний взаємозв’язок. 
На підставі аналізу теоретичних інтерпретацій 
циклічності економічної динаміки зроблено спробу 
визначити послідовності структурних змін, які є 
характерними для найбільш відомих типів еконо-
мічних циклів: Кітчина, Жюгляра, Кузнеця, Кондра-
тьєва.
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У статті розглянуто формування мето-
дичної та інформаційної бази для забез-
печення економічної безпеки національної 
економіки на основі інтелектуального 
потенціалу. Досліджено змістовні ком-
поненти інтелектуального потенціалу 
та їхнє місце в процесі його оцінювання. 
Обґрунтовано використання розробленого 
підходу до забезпечення економічної безпеки 
національної економіки на основі інтелекту-
ального потенціалу.
Ключові слова: економічна безпека, інте-
лектуальний потенціал, методична база, 
оцінювання, забезпечення, національна еко-
номіка.

В статье рассмотрено формирование 
методической и информационной базы 
обеспечения экономической безопасности 
национальной экономики на основе интел-
лектуального потенциала. Изучены содер-
жательные компоненты интеллектуаль-

ного потенциала и их место в процессе 
его оценивания. Обосновано использование 
разработанного похода к обеспечению эко-
номической безопасности на основе интел-
лектуального потенциала.
Ключевые слова: экономическая без-
опасность, интеллектуальный потенциал, 
методическая база, оценивание, обеспече-
ние, национальная экономика. 

The article discusses the formation of a methodi-
cal and information base for ensuring the eco-
nomic security of the national economy on 
the basis of intellectual potential. The content 
components of the intellectual potential and 
their place in the process of its evaluation were 
studied. The use of the developed campaign to 
ensure economic security based on intellectual 
potential is justified.
Key words: economic security, intellectual 
potential, methodological base, evaluation, provi-
sion, national economy.

Постановка проблеми. Однією з передумов 
інтенсифікації розвитку національної економіки 
є формування і використання інтелектуального 
потенціалу для забезпечення економічної безпеки 
держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням теоретико-методологічних поло-
жень і прикладних проблем забезпечення еконо-
мічної безпеки держави в стратегічному вимірі, у 
тому числі науково-технологічної та інвестиційно-
інноваційної компонент, присвячено праці Л. Абал-
кіна, І. Бабець, З. Варналія, Т. Васильціва, О. Вла-
сюка, В. Засанського, В. Криворотова, О. Ляшенко, 
О. Макарова, В. Мартинюка, А. Мокія, С. Мосова, 
В. Пірумова, Б. Пшика, В. Сенчагова, А. Сухору-
кова, Р. Тринька, М. Флейчук, В. Франчука, О. Чер-
неги [1; 4; 5; 8].

У формування наукових уявлень про інте-
лектуальний потенціал вагомий внесок зробили 
Дж. Грейсон, П. Друкер, М. Портер, Й. Шумпе-
тер, Б. Твисс, Х. Хекхаузен, Т. Шульц, Г. Беккер, 
Л. Едвінсон, М. Мелоун, Ч. Хансен, В. Іноземцев 
та інші зарубіжні вчені [6; 9]. Серед українських 
дослідників аспекти формування, розвитку і вико-
ристання в економіці інтелектуального складника 
соціально-трудового потенціалу суспільства з 
різним ступенем глибини вивчали С. Бандур, 
І. Бережна, Н. Гавкалова, В. Геєць, О. Гріш-
нова, A. Колот, І. Каленюк, Л. Лісогор, В. Новіков, 
В. Онікієнко, І. Петрова, Н. Романюк, Л. Феду-
лова, Л. Шаульська та ін. [2; 11]. Беручи до уваги 
вагомий науковий доробок вітчизняних і зарубіж-
них учених щодо напряму дослідження, сьогодні 

актуальності набуває вивчення інтелектуального 
потенціалу як фактору забезпечення економічної 
безпеки. 

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення методичного підходу до забезпечення еко-
номічної безпеки національної економіки на основі 
інтелектуального потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основні аспекти, що потребують розгляду для 
забезпечення економічної безпеки на основі інте-
лектуального потенціалу, включають: комплек-
сність проблем і необхідність їх вивчення в єдності 
окремих складників економічної безпеки; склад-
ність розв'язуваних проблем та об'єктів; зростання 
кількості зв'язків між об'єктами; пристосування до 
динамічності ситуацій, що змінюються; дефіцит-
ність інтелектуальних ресурсів тощо. 

Все перелічене вище ускладнює вирішення 
окресленої проблеми і потребує розроблення під-
ходу до забезпечення економічної безпеки наці-
ональної економіки на основі інтелектуального 
потенціалу (рис. 1).

Підхід до забезпечення економічної безпеки 
представлено певною послідовністю, що склада-
ється із сукупності етапів, першим з яких є етап 
підготовки. Цей етап включає формування мето-
дичної та інформаційної бази для забезпечення 
економічної безпеки національної економіки на 
основі інтелектуального потенціалу. 

Методична база має включати методичний під-
хід до оцінки економічної безпеки та діагносту-
вання стану національної економіки, методичний 
підхід до оцінки інтелектуального потенціалу як 
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Етап підготовки 
 Формування методичної бази забезпечення економічної безпеки національної економіки 

на основі інтелектуального потенціалу 
 

 

Формування інформаційної бази для забезпечення економічної безпеки національної 
економіки на основі інтелектуального потенціалу 

 

Етап аналітичного оцінювання  за складниками 
 Оцінка економічної безпеки та діагностування стану національної економіки   

Оцінка інтелектуального потенціалу як основи для забезпечення економічної безпеки 

Етап виявлення та оцінки загроз 
 Оцінка впливу інтелектуального потенціалу на складники економічної безпеки 

національної економіки 
 

Ідентифікація загроз економічній безпеці національної економіки у сфері формування та 
використання інтелектуального потенціалу 

 

Етап реалізації 
Розроблення та впровадження механізму забезпечення економічної безпеки 

на основі інтелектуального потенціалу 
 

      Моніторинг зміни стану національної економіки в результаті  
функціонування механізму забезпечення економічної безпеки  

Рівень економічної безпеки Стан національної економіки 
Досконалий 
Прийнятний  
Критичний 

Стійкий до впливу загроз 
Адаптований до впливу загроз 

Вразливий до впливу загроз 

Підходи до оцінки Інструменти оцінювання Методи оцінювання 

Реалізація розроблених напрямів забезпечення  
Інструменти забезпечення 

Цільова установка забезпечення  економічної безпеки – зміна стану 
національної економіки у бік зростання 

 

Розроблення найважливіших напрямів забезпечення економічної безпеки 
на основі інтелектуального потенціалу 
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Визначення зміни стану економіки внаслідок впливу загроз та прогнозування 

економічного зростання  
 

Рис. 1. Підхід до забезпечення економічної безпеки національної економіки  
на основі інтелектуального потенціалу
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основи для забезпечення економічної безпеки та 
пов’язані з цими підходами методи оцінювання та 
інструменти.

Формування інформаційної бази передбачає 
збір інформації, що характеризує складники еко-
номічної безпеки, стан економіки та інтелектуаль-
ний потенціал національної економіки. При цьому 
інформація повинна бути точною, своєчасною, 
достатньою, достовірною, релевантною тощо.

Наступним є етап аналітичного оцінювання, 
який включає оцінку економічної безпеки та діа-
гностування стану національної економіки, що 
передбачає проведення оцінювання складників 
економічної безпеки, а також інтелектуального 
потенціалу як основи для її забезпечення.

Зважаючи на суттєві розбіжності думок науков-
ців, уважаємо за доцільне базуватися на переліку 
складників економічної безпеки, що є закріпленим 
законодавчо в «Методичних рекомендаціях щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки України», 
затверджених Наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України № 1277 від 29 жовтня 
2013 р. [7]. 

Саме ці складники пропонується оцінювати для 
визначення комплексного показника економічної 
безпеки національної економіки.

На основі результатів оцінювання економічної 
безпеки визначаються рівень економічної безпеки 
та стан національної економіки, що відповідає 
кожному рівню:

– досконалому рівню економічної безпеки від-
повідає стан національної економіки, що є стійким 
до впливу загроз;

– прийнятному рівню економічної безпеки від-
повідає стан національної економіки, що є адапто-
ваним до впливу загроз;

– критичному рівню економічної безпеки від-
повідає стан національної економіки, що є вразли-
вим до впливу загроз.

Після оцінювання економічної безпеки має 
здійснюватися оцінка інтелектуального потенці-
алу. У ході оцінки виникає необхідність урахувати 
різні компоненти, що формують сутність інтелек-
туального потенціалу. Місце змістовних компонен-
тів інтелектуального потенціалу в процесі його оці-
нювання наведено на рис. 2.

У ході попереднього дослідження було запро-
поновано використовувати комплексний підхід до 
розуміння сутності інтелектуального потенціалу, 
побудований на основі поєднання ресурсного, функ-
ціонального та результативного підходів. Візуаліза-
ція комплексного підходу до визначення сутності 
інтелектуального потенціалу наведена на рис. 2. 

Як бачимо з рис. 2, ресурсний компонент 
передбачає розгляд інтелектуального потенціалу 
як сукупності інтелектуальних ресурсів, що гене-
руються освітою, наукою, культурою. Саме ці три 
сфери здатні генерувати інтелектуальні ресурси, 
які в подальшому можуть сформувати інтелекту-
альний потенціал.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Змістовні компоненти інтелектуального потенціалу 
 

Ресурсний компонент: ІП як сукупність інтелектуальних ресурсів 
Інтелектуальні ресурси, що 

генеруються   
освітою 

Функціональний компонент: ІП як можливість виконувати функції 
Раціоналізаторська – 
здатність до генерування 
ідей, дедуктивного та 
індуктивного виведення, 
розроблення, 
впровадження та 
поширення (дифузії) 
інновацій 

Аналітико-пізнавальна – 
здатність засвоювати та 
актуалізувати нові знання, 
адекватно оцінювати 
ситуацію, у т. ч. із 
застосуванням 
аналітичних методів 

Результативний компонент: ІП як здатність створювати результати, що відповідають 
певним цілям та досягати встановленої мети 

Створення умов для досягнення певної мети  

Інтелектуальні ресурси, 
що генеруються   

наукою 

Інтелектуальні ресурси, 
що генеруються  

культурою 

Креативна – здатність  до 
обґрунтованого 
прийняття нестандартних 
рішень та творчого 
реагування на необхідність 
розробляти нові підходи до 
подолання перешкод   

Рис. 2. Змістовні компоненти інтелектуального потенціалу  
згідно з комплексним підходом

 (складено автором)
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Функціональний компонент передбачає роз-
гляд інтелектуального потенціалу як можливості 
виконувати певні функції, основними з яких, на 
нашу думку, є:

– аналітико-пізнавальна – здатність засвою-
вати та актуалізувати нові знання, адекватно оці-
нювати ситуацію, у т. ч. із застосуванням аналітич-
них методів; 

– раціоналізаторська – здатність до генеру-
вання нових ідей, дедуктивного та індуктивного 
виведення, розроблення, впровадження та поши-
рення (дифузії) інновацій;

– креативна – здатність до творчого реагу-
вання на необхідність нових підходів до подо-
лання перешкоди та обґрунтованого прийняття 
нестандартних рішень.

Результативний компонент передбачає розгляд 
інтелектуального потенціалу як здатності отриму-
вати певні результати, що відповідають поставле-
ним цілям.

Якщо розглядати сутність змістовних компонен-
тів визначення інтелектуального потенціалу через 
призму його місця в забезпеченні економічної без-
пеки національної економіки, то вони потребують 
певної конкретизації.

Так, інтелектуальний потенціал, створений на 
основі генерованих освітою, наукою та культурою 
інтелектуальних ресурсів, може використовуватися 
у процесі функціонування національної економіки 
та забезпечення її економічної безпеки (рис. 3).

Виходячи із взаємозв’язків, наведених на 
рис. 3, можна дійти висновку, що ресурсний компо-
нент є окремим складником оцінювання інтелекту-
ального потенціалу, адже завдяки акумулюванню 
інтелектуальних ресурсів формується інтелекту-
альний потенціал, який у процесі використання 
може виконувати низку функцій.

Щодо функціонального компоненту, то він зна-
ходить свій прояв у процесі використання інтелек-

Рис. 3. Місце змістовних компонентів інтелектуального потенціалу  
в процесі його оцінювання

туального потенціалу, виконуючи аналітико-пізна-
вальну, раціоналізаторську та креативну функції, 
що створює умови для досягнення поставленої 
мети. З огляду на те, що функціональний компо-
нент знаходить свій прояв через результативний 
компонент, він є частиною функціонально-резуль-
тативного складника оцінювання інтелектуального 
потенціалу. 

Таким чином, у процесі оцінки інтелектуального 
потенціалу варто виокремити ресурсний складник 
оцінки (включає оцінювання умов формування 
інтелектуального потенціалу), а також функціо-
нально-результативний складник оцінки (включає 
оцінювання результатів використання інтелек-
туального потенціалу, отриманих завдяки вико-
нанню ним притаманних йому функцій).

Оцінювання за ресурсним та функціонально-
результативним складниками є основою для 
комплексної оцінки інтелектуального потенціалу, 
яка стає підґрунтям для наступного етапу – етапу 
виявлення та оцінки загроз.

У рамках цього етапу проводиться оцінка 
впливу інтелектуального потенціалу на складники 
економічної безпеки національної економіки та 
виявлення загроз економічній безпеці. 

Слід зазначити, що забезпечення економічної 
безпеки на основі інтелектуального потенціалу, на 
нашу думку, передбачає поліпшення формування 
та використання інтелектуального потенціалу. 
З огляду на це, мають бути ідентифіковані загрози 
економічній безпеці у сфері формування та вико-
ристання інтелектуального потенціалу. Крім того, 
цей етап передбачає виявлення взаємозв’язку між 
рівнем економічної безпеки та показником еконо-
мічного зростання. На основі результатів ідентифі-
кації загроз пропонується визначити зміну стану 
економіки внаслідок впливу загроз. 

Наступним є етап реалізації забезпечення еко-
номічної безпеки, який передбачає розроблення 
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та впровадження відповідного механізму забезпе-
чення на основі інтелектуального потенціалу. 

На нашу думку, механізм забезпечення еконо-
мічної безпеки національної економіки слід розу-
міти як системну взаємодію, що відбувається з 
урахуванням принципів забезпечення, реалізація 
яких у тісній взаємозалежності та взаємозумов-
леності із застосуванням методів та інструмен-
тів забезпечення дасть змогу виконувати певні 
функції, що включає певні напрями, розроблені та 
впроваджені, та отримувати результати, що відпо-
відають цільовій установці. 

Розроблення та впровадження механізму 
забезпечення варто розпочинати з визначення 
цільової установки забезпечення [15]. Після того 
як цілі забезпечення було визначено, мають роз-
роблятися найважливіші напрями забезпечення 
економічної безпеки на основі інтелектуального 
потенціалу. Реалізація розроблених напрямів 
передбачає застосування окремих методів та пев-
них інструментів забезпечення.

Крім того, на даному етапі має здійснюватися 
моніторинг функціонування механізму забезпе-
чення економічної безпеки на основі інтелектуаль-
ного потенціалу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, запропонований нами підхід до забезпе-
чення економічної безпеки, що передбачає етапи 
підготовки, аналітичного оцінювання, виявлення 
та оцінки загроз, розроблення та реалізації меха-
нізму забезпечення, дає змогу діагностувати стан 
національної економіки на основі результатів оці-
нювання економічної безпеки, виявити й оцінити 
загрози економічній безпеці з урахуванням впливу 
інтелектуального потенціалу на її складники. 
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В статье рассмотрены вопросы станов-
ления института оценки на рынке земли 
для выявления его роли в развитии рынка 
объектов недвижимости и управления тер-
риторией. Выявлены основные тенденции 
развития рынка оценки на земельном рынке, 
а также рассмотрены проблемы достовер-
ности результатов государственной када-
стровой оценки.
Ключевые слова: государственная када-
стровая оценка, оценщик, кадастровая сто-
имость, рыночная оценка недвижимости.

У статті розглянуто питання становлення 
інституту оцінки на ринку землі для вияв-
лення його ролі в розвитку ринку об'єктів 
нерухомості та управління територією. 
Виявлено основні тенденції розвитку ринку 

оцінки на земельному ринку, а також розгля-
нуто проблеми достовірності результатів 
державної кадастрової оцінки. 
Ключові слова: державна кадастрова 
оцінка, оцінювач, кадастрова вартість, рин-
кова оцінка нерухомості.

In the article the authors consider the issues of 
formation of the Institute of valuation in the land 
market in order to identify its role in the develop-
ment of the real estate market and management 
of the territory. The main tendencies of develop-
ment of the valuation market in the land market 
were revealed, and also problems of reliability of 
results of the state cadastral estimation are con-
sidered. 
Key words: state cadastral valuation, appraiser, 
cadastral value, real estate market valuation.

Постановка проблемы. Роль института оценки 
на рынке земли постоянно растет в силу того, что 
сделки (кредитование под залог, страхование, 
переоценка основных средств, раздел имуще-
ства, внесение его в уставный фонд, купля-про-
дажа) должны осуществиться с предварительной 
оценкой стоимости объектов транзакции. 

Оценщик сегодня также участвует в процессах, 
влияющих на формирование муниципальных и 
региональных бюджетов, таких как:

– выкуп земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд;

– определение стоимости недвижимости в 
целях налогообложения и определения арендных 
платежей;

– реновация отдельных районов застройки.
Несмотря на проникновение института оценки 

во все экономические, социальные и другие про-
цессы, роль этого рыночного регулятора в России 

еще крайне мала, хотя в целом текущее разви-
тие экономики ставит перед обществом и госу-
дарством множество сложных проблем, которые 
можно решить только с формированием эффек-
тивного института оценки земли.

Анализ последних исследований и публика-
ций. К ученым, работы которых посвящены вопро-
сам определения стоимости земельных участков, 
относятся: Н.В. Волович, С.В. Грибовский, Х. Дите-
риха, Е.Н. Иванова, С.П. Коростелев, В. Кляйбера, 
С.И. Носов, А.Л. Оверчук, В.И. Петров, В.А. Про-
рвич, Р. Сиетчипинга, М.А. Федотова. 

Существующие в мировой практике системы 
взимания платежей за землю в основном отли-
чаются базой для начисления платежа. В целом 
можно выделить два подхода к установлению 
налоговой базы: нестоимостной и стоимостной.

К особенностям кадастровой оценки недви-
жимости относится ее тесная связь с госу-

Таблица 1
Особенности рыночной оценки недвижимости в различных странах

Группы стран Особенности методологии рыночной оценки
Франция, 
Великобритания

В основе лежит годовая рентная стоимость недвижимости. Используется пять методов 
оценки: метод сравнения (базируется на прямом использовании имеющейся ценовой инфор-
мации о ранее проведенных таких же сделках с объектами недвижимости); метод инвестиций 
(базирующимся на использовании идей и средств метода сравнения для условий аренды); 
метод подрядчика (для условий отсутствия информации о рыночных продажах); метод 
остатка (для оценки земли с потенциалом развития); метод предпринимательской оценки 
(комбинирование методов восстановительной стоимости, приведенного чистого дохода, сто-
имости распродажи, определяемой по рыночным или нормативным методам)

США, Канада, 
Нидерланды

Используется три метода: затратный, сравнительного анализа продаж, доходный

Австралия, Дания, 
Индонезия, Япония

Методика базируется на сравнении продаж (изучение цен рыночных сделок с объектами 
недвижимости) земельных участков либо затратном методе (расчет расходов, которые 
потребовались бы на полное восстановление) для объектов недвижимости

Швеция, 
Швейцария

Методика базируется на капитализации дохода от потенциального наилучшего и самого 
выгодного использования недвижимого имущества

Источник: составлено по результатам анализа
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дарственным учетом и налогообложением 
недвижимости, что в совокупности оказывают 
существенное воздействие на формирование 
и определяют развитие методологии кадастро-
вой оценки. Их связующее звено – классифи-
кация объектов недвижимости, которая приме-
няется в налогообложении для установления 
соответствия классов объектов недвижимости 
и налоговых ставок, в кадастровой оценке для 
установления соответствия классов объектов 
недвижимости и методов оценки, в государ-
ственном кадастровом учете – для установле-
ния соответствия объектов недвижимости и их 
вида разрешенного использования. Связь укре-
пляется единством используемых классифи-
каторов, обязательностью применения феде-
ральной информационной адресной системы, 
согласованностью подходов к группировке объ-
ектов недвижимости на основании видов разре-
шенного использования, общностью форматов 
обмена информации (Пылаева А.В., 2015).

Постановка задания. Целью данной работы 
является анализ трансформации института 
оценки земли в Российской Федерации для выяв-
ления его роли в развитии рынка объектов недви-
жимости и управления территорией.

Изложение основного материала исследо-
вания. В 2008–2010 гг. общее количество заня-
тых на рынке оценки составляло 16 тыс. чело-
век. В 2015–2017 гг. зарегистрировано порядка 
15–17 СРО-оценщиков, в каждые из которых вхо-
дят приблизительно по 4 тыс. членов; т. е. дей-
ствует порядка 20–22 тыс. оценщиков. 

Как видно на рис. 1, в России наибольшее 
количество вакансий профессии «оценщик недви-
жимости» открыто в Московской области. На вто-
ром месте – Ленинградская область. В остальных 
регионах страны востребованность оценщиков 
снизилась.

В 2015 г. профессия была наиболее высоко-
оплачиваемой в Красноярском крае (50 тыс. руб.), 
следом идут Краснодарский край и Московская 
область. В 2017 г. уровень заработной платы сни-
зился до 30 тыс. руб. Первое место по-прежнему 
остается у Краснодарского края (48 тыс. руб.), 
второе – за Воронежской областью (35 тыс. руб.), 
третье – за Волгоградской областью (20 тыс. руб.).

В структуре выручки оценочных компаний 
основную долю (около 35%) занимает оценка 
недвижимости; меньший объем рынка состав-
ляет сегмент оценки бизнеса и ценных бумаг 
(около 31%). 

Таблица 2
Особенности кадастровой оценки недвижимости в различных странах

Группа стран Институты проведения ГКО Периодизация ГКО
Дания / Австралия, Германия, Китай Налоговые органы 1 раз в 4 года / 1 раз в 8 лет
Нидерланды Муниципалитеты 1 раз в 4 года
Беларусь, Латвия, Швеция / Испания Государственные структуры по 

управлению земельными ресурсами 
и имуществом

1 раз в 5 лет / 1 раз в 8-20 лет

Источник: составлено на основе [3]

Таблица 3
Особенности налогообложения недвижимости в различных странах

Группа стран Азербайджан, Албания, Вьетнам, Ниге-
рия, Польша, Украина, Хорватия, Чили

Дания, Россия, Швеция

Подход нестоимостной стоимостной

Суть подхода

налоговая база определяется исходя из 
площади объекта недвижимости; раз-
мер налога определяется путем про-
стого перемножения площади объекта и 
утвержденной налоговой ставки за кв. м

использование в качестве налоговой базы стои-
мости объекта недвижимости: рыночной, ограни-
ченной рыночной стоимости или некой условной 
(нормативно-определенной) стоимости

Преимущества 
подхода

прост в администрировании и не тре-
бует больших затрат на сбор и анализ 
рыночной информации, а также регуляр-
ное проведение переоценки

является наиболее объективным, поскольку осу-
ществляет две важных функции: обеспечивает 
справедливое и равное налогообложение среди 
собственников недвижимости и предоставляет 
каждому налогоплательщику способ убедиться 
в том, что налог был возложен на него справед-
ливо и в равной степени с другими; обеспечивает 
более высокую собираемость налогов

Недостатки 
подхода

считается менее справедливым, 
поскольку не учитывает ценности объекта 
недвижимости от местоположения

регулятивные цели налогообложения, состоя-
щие в направленном изменении или сохранении 
каких-либо общественных отношений; реализа-
ция сопряжена с более высокими издержками

Источник: составлено на основе [6]
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В среднем оценщик недвижимости ежегодно 
выполняет от 200 до 2 тыс. заказов. В крупней-
ших компаниях количество экспертиз доходит до 
7–9 тыс. проектов в год. 

Основными потребителями услуг по оценке 
недвижимости являются предприятия (для опти-
мизации налогообложения, оформления кредита 
под залог недвижимого имущества или заключе-
ния договора аренды), в меньшей степени – физи-
ческие лица (для заключения договоров о про-
даже или разделе недвижимого имущества). 

Согласно институциональным изменениям, все 
оценщики до 1 апреля 2018 г. должны пройти еди-
ный квалификационный экзамен в Минэкономраз-
вития. Оценщики, не сдавшие квалификационный 
экзамен, должны будут выйти из состава СРО. 
К сегодняшнему времени из 600 сдававших ква-
лификационный экзамен оценщиков сдали около 
300. Следовательно, в ближайшее время можно 
ожидать значительного сокращения числа оценщи-
ков – членов СРО и, как результат, существенного 
увеличения стоимости и сроков оценочных работ.

Новая институциональная платформа государ-
ственной кадастровой оценки.

Одной из проблем государственной кадастро-
вой оценки являются погрешности кадастровой 
оценки, приводящие к результатам, отличаю-
щимся от реальной рыночной стоимости. Такое 
положение нередко приводит сегодня к оспарива-
нию достоверности величины стоимости объекта 
кадастровой оценки, что способствует возникно-
вению проблемы с финансированием местных 
бюджетов для всех муниципальных образований 
Российской Федерации.

В 2017 г. Комиссиями по оспариванию кадастро-
вой стоимости к рассмотрению принято 41 427 заяв-
лений в отношении 80 384 объектов недвижимости, 
отозвано заявителями 502 заявления, не принято 
к рассмотрению 5 783 заявления. В 2016 г. комис-
сиями к рассмотрению принято 51 647 заявлений 

в отношении 107 951 объекта недвижимости, ото-
звано заявителями 1 304 заявления, не принято к 
рассмотрению 7 337 заявлений.

В абсолютном большинстве случаев заявления 
подаются в отношении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков (рис. 4).

Суммарная величина кадастровой стоимости 
до рассмотрения заявлений в комиссиях состав-
ляла в 2016 г. 5,641 трлн. руб., после – 4,951 трлн. 
руб., что свидетельствует о ее снижении на 12,2%; 
в 2017 г. – 7,3 трлн. руб., после – 6,3 трлн. руб., что 
свидетельствует о ее снижении на 13%.

Анализ (на примере Тамбовского областного 
ГБУ «Центр определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости»; ГБУ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Оренбургской обла-
сти»; ГБУ «Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области»; ГБУ Тюменской 
области «Центр учетно-технической докумен-
тации и кадастровой оценки»; ГБУ Республики 
Хакасия «Центр государственной кадастровой 
оценки»; ГБУ Пензенской области «Государствен-
ная кадастровая оценка») позволяет определить 
основные пути образования нового института ГКО:

– через реорганизацию созданных ранее ГУП, 
в том числе на базе Бюро технической инвентари-
зации; 

– через выделение нового подведомствен-
ного учреждения из региональных министерств/
департаментов государственного имущества.

Ядро ГБУ будут составлять отдел сбора и 
обработки информации, отдел мониторинга рынка 
недвижимости и отдел определения кадастровой 
стоимости. Штатная численность, как правило, 
будет варьироваться в пределе 15–25 человек. 

Проанализировав регламентирующую доку-
ментацию, можно выделить основные виды дея-
тельности ГБУ: определение кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости при проведении ГКО; 
определение кадастровой стоимости вновь учтен-

Рис. 1. Динамика востребования вакансии «оценщик недвижимости» 

(составлено по данным TRUD.COM)
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ных объектов недвижимости, ранее учтенных 
объектов недвижимости, в отношении которых 
произошло изменение их количественных и (или) 
качественных характеристик, в период между 
датой проведения последней ГКО и датой про-
ведения очередной ГКО; предоставление разъ-
яснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости объектов недвижимости; рассмотрение 
обращений об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости; сбор, обработка, систематиза-

 
Рис. 2. Динамика структуры оспаривания ГКО 

(составлено по данным Росреестра)

ция и накопление информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в том числе о данных рынка недви-
жимости, а также информации, использованной 
при проведении ГКО и формируемой в результате 
ее проведения; защита интересов региона в судах 
по вопросам, связанным с кадастровой оценкой; 
деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов.

Также ГБУ разрешается осуществление иных 
видов деятельности, приносящих доходы, напри-

 

2016 2017
юридические лица 37207 29079
физические лица 21490 1825
органы государственной власти 651 101
органы местного 
самоуправления 889 418

совместно юр. и физ. лица 51 30

Рис. 3. Распределение поданных заявлений об оспаривании ГКО по субъектам

 (составлено по данным Росреестра)
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Рис. 5. Распределение поданных заявлений об оспаривании ГКО по основаниям 

(составлено по данным Росреестра)

Рис. 4. Распределение поданных заявлений об оспаривании ГКО по объектам 

(составлено по данным Росреестра)
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мер: консультации по вопросам государственного 
кадастрового учета и государственной регистра-
ции прав на земельные участки, иное недвижимое 
имущество, совершение сделок с ними и иным 
вопросам в сфере земельно-имущественных 
отношений; подготовка документов и осуществле-
ние комплекса юридически значимых действий по 
постановке на государственный кадастровый учет 
земельных участков и иных объектов недвижимого 
имущества, государственной регистрации прав на 
них, их ограничений (обременений); представле-
ние интересов физических и юридических лиц в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве, 
исполнительном производстве, в органах мест-
ного самоуправления, общественных объедине-
ниях и иных организациях по вопросам в сфере 
земельно-имущественных отношений; составле-
ние заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера в сфере земельно-
имущественных отношений; деятельность по 
обеспечению архивных фондов учетно-техни-
ческой документации организаций технического 
учета и инвентаризации; землеустроительная 
деятельность, в том числе установление (вос-
становление) на местности границ объектов 
землеустройства; кадастровая деятельность; 
деятельность в области архитектуры; участие в 

градостроительной деятельности, в том числе 
в территориальном планировании, градострои-
тельном зонировании, планировке территорий; 
геодезическая и картографическая деятельность, 
топографо-геодезическая деятельность, гидро-
графические изыскательские работы, деятель-
ность, связанная с подготовкой картографической 
и космической информации, включая аэросъемку; 
консалтинговые и информационные услуги.

Общий объем расходов на создание нового 
института ГКО в России составит 1,1 млрд. руб. 
(примерно по 13 млн. руб. каждому субъекту РФ). 

Выводы из проведенного исследования. Основ-
ными трендами оценочного бизнеса в современ-
ных условиях следует считать: 

– уход с рынка самозанятых специалистов и 
малых компаний; укрупнение оставшихся оценоч-
ных компаний; 

– повышение качества оказания услуг по 
оценке; повышение конкурентоспособности рос-
сийских оценщиков; 

– рост числа не узкоспециализированных 
оценочных фирм, а компаний с диверсифициро-
ванным портфелем заказов; 

– рост стоимости оценочных услуг;
– необходимость реформирования института 

государственной кадастровой оценки.
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У статті розглянуто питання ефектив-
ності управління персоналом підприємства. 
Встановлено актуальність підвищення 
ефективності кадрової політики підпри-
ємства, проведено аналіз ефективності 
кадрової політики на ПрАТ «Вінницький 
завод «Маяк», а також наведено алгоритм 
аналізу показників ефективності управління 
персоналом підприємства.
Ключові слова: персонал, кадри, управління, 
ефективність, показники, алгоритм.

В статье рассмотрен вопрос эффек-
тивности управления персоналом пред-
приятия. Установлена актуальность 
повышения эффективности кадровой 
политики предприятия, проведен анализ 
эффективности кадровой политики на 

ЧАО «Винницкий завод «Маяк», а также 
приведен алгоритм анализа показателей 
эффективности управления персоналом 
предприятия.
Ключевые слова: персонал, кадры, управ-
ление, эффективность, показатели, алго-
ритм.

In the article the question of the effectiveness of 
the company's personnel management. Estab-
lished the relevance of increase of efficiency of 
personnel policy of the enterprise, the analysis of 
the effectiveness of the personnel policy in «Vin-
nitsa plant of Mayak», as well as the algorithm of 
analysis performance indicators personnel man-
agement of the enterprise. 
Key words: personnel, personnel, manage-
ment, efficiency, performance, algorithm.

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
важливим елементом розвитку України є інтегра-
ція з ЄС. Європейський Союз задає досить високі 
стандарти політичного, соціального, культурного 
та економічного розвитку країн-членів. Зрозумілим 
є те, що основою успіху та досягнення поставле-
них цілей у всіх сферах життя є забезпечення від-
повідного економічного розвитку. Сьогодні Україна 
перебуває в досить важких економічних умовах. 
Це пов’язано з великою кількістю складних чинни-
ків та факторів, але, незважаючи на всі обставини, 
євроінтеграція повинна бути пріоритетним напря-
мом розвитку нашої держави. У зв’язку із цим 
уся підприємницька діяльність в Україні повинна 
переорієнтовуватися на перехідну модель еконо-
мічного розвитку з перспективами, що передба-
чають одержання стійких та надійних позицій на 
європейських ринках.

Вихід із вітчизняною продукцією на ринки євро-
пейських країн можливий лише за умов досягнення 
відповідних конкурентних позицій, що передбача-
ють забезпечення високого рівня якості продукції 
українських підприємств, а також зниження її собі-
вартості – підвищення ефективності управління 
виробничою діяльністю підприємств [1–3].

Серед пріоритетних напрямів підвищення 
ефективності виробничої діяльності підприємств 
виділяють ті, які передбачають активне техно-
логічне переоснащення, зниження матеріалоєм-
ності та енергоємності продукції, поліпшення еко-
логічності, підвищення продуктивності праці та 
ін. Тобто основними шляхами підвищення ефек-
тивності виробництва є поліпшення ефективності 

використання основних та оборотних фондів під-
приємств.

Разом із тим варто звернути увагу на те, що 
основним джерелом економічного розвитку під-
приємства є його персонал [3]. Персонал підпри-
ємства є важливим ресурсом підприємства, ефек-
тивність використання якого потребує особливої 
уваги. Роль людських ресурсів у високоефектив-
ному виробництві зумовлена їх здібностям, рівнем 
знань і кваліфікацією, до яких сьогодні висува-
ються все більш високі вимоги.

Таким чином, одним із найефективніших спосо-
бів підвищення економічного розвитку підприєм-
ства є поліпшення ефективності управління пер-
соналом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Управлінню персоналом присвячено багато нау-
ково-практичних праць вітчизняних та зарубіжних 
економістів. Особливої уваги заслуговують праці 
Балабанової, М. Гриньової, О. Крушельницької, 
С. Позднякова, А. Шегди, О. Шершні, Г. Щокіна, 
Д. Белл, М. Вебер, Дж. Еврінгхема, М. Мескона, 
Ф. Тейлор, А. Файоль, В та ін. [1–6]. У працях цих 
авторів зазначено різноманітні підходи до оцінки 
ефективності управління персоналом, серед 
яких: підхід, що базується на аналізі економічних 
результатів діяльності підприємства; підхід, що 
передбачає сумування усіх витрат на соціальні та 
екологічні заходи; підхід, що передбачає враху-
вання загальнолюдських цінностей, та ін. Усі пере-
раховані підходи покликані поліпшити функціону-
вання системи управління персоналом, підвищити 
ефективність виробництва, досягнення стратегіч-
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них цілей підприємства. Проте застосування кож-
ного з підходів окремо не дає змоги отримати мак-
симального позитивного результату.

Постановка завдання. Незважаючи на різно-
манітність та всебічний підхід до вивчення питань 
ефективності управління персоналом, дослі-
дження за темою носять, як правило, теоретич-
ний характер, а шляхи підвищення ефективності 
управління персоналом є досить загальними, що 
важко використати на практиці. Разом із тим на 
більшості підприємств аналіз ефективності кадро-
вої політики взагалі не проводиться або прово-
диться із використанням системи показників, що 
не відображають суть проблеми. Проблема поля-
гає також у тому, що сучасні ринкові умови вима-
гають урахування особливостей галузі, регіону, а 
також специфіки підприємства.

Метою статті є оцінка ефективності управління 
персоналом на ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», 
а також розроблення практичних рекомендацій 
щодо підвищення ефективності управління персо-
налом шляхом алгоритмізації процесу оцінки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність управління персоналом підприєм-
ства оцінюється групою факторів, до якої вклю-
чено економічні, соціальні, матеріальні, фінансові, 
організаційні чинники. Оптимальне поєднання 
зазначених чинників у результаті визначає ефек-
тивність проведених управлінських заходів у сфері 
управління персоналом підприємства.

Основним фактором ефективності управ-
ління персоналом є економічна ефективність, 
яка передбачає отримання кращих результатів 
роботи персоналу за умов тих самих витрат [4]. 
Економічна ефективність управління персона-
лом може бути виражена обсягами випущеної 
продукції, задоволеністю праці (показники руху 
персоналу), продуктивністю праці (виробіток, 
трудомісткість), відносною економією ресурсів 
(матеріалоємність), підвищенням рівня кваліфі-
кації робітників, підвищенням якості продукції 
(якість, конкурентоспроможність), величиною 
прибутку підприємства.

Разом із тим для об'єктивної оцінки ефектив-
ності управління необхідно поряд із зазначеними 
факторами обґрунтовано відібрати також критерії, 
показники, методи виміру й оцінки ефективності 
управлінської діяльності. Варто звернути увагу 
також на те, що під час оцінки ефективності управ-
ління персоналом необхідно враховувати специ-
фіку галузі, підприємства, ринків збуту, забезпече-
ність інформаційними засобами.

Врахування всіх зазначених факторів під час 
оцінки ефективності управління персоналом під-
приємства повинно носити високу практичну цін-
ність із подальшим розробленням управлінських 
рекомендацій у сфері поліпшення кадрової полі-
тики підприємства.

Сьогодні у Вінницькій області досить мало 
підприємств, які завойовують стійкі ринкові пози-
ції і готові до виходу на зарубіжні європейські 
ринки. Аналіз лідируючих підприємств та галузей 
області привернув увагу до підприємства, яке 
сьогодні має досить стійкі позиції на ринку, роз-
ширює асортимент своєї продукції, характери-
зується досить високим рівнем якості продукції, 
а також активно представляє свою продукцію на 
закордонних ринках, – ПрАТ «Вінницький завод 
«Маяк». Основними видами діяльності підприєм-
ства є виробництво електричних побутових прила-
дів, виробництво радiаторiв i котлів центрального 
опалення, оптова торгівля побутовими електро-
товарами й електронною апаратурою побутового 
призначення для приймання, записування, відтво-
рювання звуку. Підприємство є досить успішним 
сьогодні на ринку, незважаючи на складну еконо-
мічну ситуацію в країні. Визначення пріоритетних 
напрямів у підвищенні ефективності управління 
персоналом на ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» 
дасть змогу отримати цінні практичні рекоменда-
ції, що в подальшому можуть бути інтерпретовані 
на аналогічні підприємства галузі.

Оцінку ефективності управління персоналом 
на ПрАТ Вінницький завод «Маяк» здійснювати-
мемо за основними показниками [7], що свідчать 
про вплив на кадрову політику підприємства. Для 
виявлення основних тенденцій аналіз проводимо 
за період останніх трьох років. Результати розра-
хунків подано в табл. 1.

Незважаючи на підвищення собівартості реа-
лізованої продукції, прибуток підприємства зни-
жується за аналізований період. Це є негативним 
і свідчить про погіршення фінансового стану під-
приємства. Причин такого явища багато, і насам-
перед така динаміка спричинена подорожчанням 
комплектуючих, а також сировинної бази для виго-
товлення продукції.

Разом із тим спостерігаємо підвищення чисель-
ності трудового персоналу підприємства: оборот із 
прийняття у 2015 р. становив 2,1%, а в 2016 р. – 
22%. Це свідчить про досить позитивну ситуацію, 
яка пояснюється сприятливими умовами праці, 
зростанням робочих місць, позитивним кліматом у 
колективі підприємства.

Також відслідковується динаміка збільшення 
управлінських витрат та загального фонду заро-
бітної плати по підприємству. Проте згадані показ-
ники зростають не через поліпшення соціальної 
захищеності працівників із боку підприємства, а 
внаслідок розширення кількості штатних праців-
ників та підвищення рівня мінімальної заробітної 
плати. Про це також свідчать показники економіч-
ної діяльності персоналу. Так, питома вага управ-
лінського персоналу в загальній кількості працівни-
ків зменшується, а рівень витрат на їхню заробітну 
плату підвищується, про що свідчить показник 
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питомої ваги заробітної плати управлінських пра-
цівників у загальному фонді оплати праці.

За результатами проведеного аналізу, можна 
зробити висновок про недосконалість системи 
управління персоналом на даному підприємстві.

Зважаючи на те, що персонал підприємства є 
його головним ресурсом підприємства, а ефек-
тивне управління кадровою політикою є запору-
кою успішного його розвитку та основним шляхом 
підвищення ефективності господарської діяль-
ності, необхідним є детальний комплексний аналіз 
системи управління персоналом. У зв’язку із цим 
аналіз ефективності кадрової політики підприєм-
ства, варто проводити з використанням систем-
ного підходу, що передбачає дотримання чіткого 
алгоритму аналізу груп відповідних показників. 
Аналізовані показники повинні нести причинно-
наслідковий вплив на ефективність управління 
персоналом підприємства [8; 9].

Алгоритм аналізу повинен містити чітку послі-
довність етапів аналізу із завершенням шляхом 
прийняття відповідного управлінського рішення. 
Запропонований авторами алгоритм аналізу 
ефективності системи управління персоналом під-
приємства подано на рис. 1.

Алгоритмізація процесу управління персона-
лом підприємства передбачає охоплення мак-
симальної кількості факторів, що впливають на 
кадрову політику підприємства. Це дасть змогу 
провести їх комплексну оцінку та класифікацію, 
підпорядковуючи її принципам системного ана-
лізу. Така класифікація буде відображати вид та 
ступінь впливу факторів кадрової політики, що в 
подальшому дасть змогу розробити алгоритм при-
йняття рішень щодо ефективного управління пер-
соналом промислового підприємства.

Відповідно до застосовуваного підходу, ефек-
тивність управління персоналом є комплексом 
взаємодії багатьох факторів, що в результаті фор-
мують позиції підприємства на ринку.

Алгоритмізація визначення ефективності управ-
ління персоналом дає змогу відслідкувати чіткий 
причинно-наслідковий зв'язок між факторами, що 
мають безпосередній вплив на кадрове управління, 
а також пояснити наслідки неефективності кадро-
вої політики, що відображається на результатах 
економічної ефективності діяльності підприємства.

Таким чином, аналіз ефективності управління 
персоналом – це систематичний, чіткий процес, 
спрямований на вимірювання витрат і зисків, 
пов'язаних із заходами кадрової діяльності. Також 
оцінка ефективності кадрової політики повинна 
відстежуватися у динаміці, тобто з урахуванням 
чинника часу. Це, своєю чергою, дасть змогу оці-
нити тенденції ефективності управління персона-
лом підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, ефективне управління персоналом 
має безпосередній вплив на результативність 
діяльності підприємства. Персонал підприємства 
є найціннішим його ресурсом, тому безперервне 
поліпшення кадрової політики не повинне залиша-
тися осторонь на всіх рівнях управління. Сьогодні 
існує безліч різноманітних впливів на підвищення 
ефективності управління персоналом, проте на 
особливу увагу заслуговують інноваційні методи, 
що враховують особливості ринкової економіки та 
європейських тенденцій [10; 11].

Відповідно до сучасних вимог європейського 
ринку, задоволеність персоналу підприємства є 
основною запорукою економічної ефективності під-
приємства. У зв’язку із цим пріоритетним завдан-

Таблиця 1
Показники ефективності управління персоналом на ПрАТ «Вінницький завод «Маяк»

Найменування показника 2014 р. 2015 р. 2016 р. Зміна 
показника

Загальні показники
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 153689 203588 254599 >>
Прибуток, тис. грн. 27144 22586 12239 <<
Середньорічна чисельність працівників, осіб 606 619 794 >>
Управлінські витрати, тис. грн. 13106 14241 18235 >>
Загальний фонд оплати праці, тис. грн. 31641 39159 49292 >>
Показники продуктивності праці
Виробіток, тис. грн./ос. 253,6 328,9 320,6 >>
Показники економічності діяльності персоналу
Питома вага управлінських працівників у загаль-
ній кількості працюючих, % 2,5 2,4 1,9 <<

Питома вага витрат на управління у загальній 
собівартості продукції, % 8,5 6,9 7,1 < >

Питома вага заробітної плати управлінських пра-
цівників у загальному фонді оплати праці, % 19 21 23 >>

Показники соціального поліпшення
Витрати на поліпшення умов праці, тис. грн. 11330 10517 11389 < >
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ням будь-якого підприємства є створення умов, 
що забезпечать соціально-психологічну сумісність 
працівників: погодженість особистих можливостей 
кожної структури і змісту її діяльності; близькість 
моральних засад, яка створює основу для виник-
нення взаємної довіри між людьми; зіставлення 
основних мотивів діяльності підприємства й інди-

відуальних прагнень членів колективу; можливість 
реального взаємного доповнення й органічного 
поєднання здібностей кожного в єдиному трудо-
вому і творчому процесі; раціональний розподіл 
функцій між членами колективу.

Особливість аналізу управління персоналом 
підприємства полягає також у тому, щоб до у ваги 
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Рис. 1. Алгоритм аналізу ефективності системи управління персоналом підприємства
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були взяті основні групи показників, що свідчать про 
тенденції кадрової політики підприємства. Саме 
алгоритмізація аналізу ефективності управління 
персоналом дає можливість вести аналіз цілеспря-
мовано, врахувавши необхідні групи показників, а 
також відслідкувати напрями їх в пливу на ефектив-
ність ведення кадрової політики підприємства.

Таким чином, підвищення ефективності управ-
ління персоналом передбачає оптимальне поєд-
нання прагнень працівників та апарату управління 
підприємством, який сьогодні повинен формува-
тися з максимальним урахуванням людських цін-
ностей, європейських тенденцій та вимог ринку.
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У статті розглянуто підходи різних авто-
рів, що нині існують у науковій літературі, 
до трактування терміна «економічна без-
пека», а також виділено найбільш актуаль-
ний з них. Узагальнено наукові підходи до 
визначення поняття економічної безпеки 
підприємства та основних факторів, що 
впливають на механізм її формування.
Ключові слова: безпека, економічна безпека 
підприємств, підхід, функціональна складова, 
розвиток, фактори впливу.

В статье рассмотрены подходы разных 
авторов, которые в настоящее время 
существуют в научной литературе, к 
трактовке термина «экономическая без-
опасность», а также выделен наиболее 
актуальный из них. Обобщены научные под-
ходы к определению понятия экономической 

безопасности предприятия и основным 
факторам, влияющим на механизм ее фор-
мирования.
Ключевые слова: безопасность, экономи-
ческая безопасность предприятий, подход, 
функциональная составляющая, развитие, 
факторы влияния.

The article deals with the coverage of the 
approaches of different authors, which now exist 
in the scientific literature, to the interpretation of 
the term “economic security” and highlight the 
most relevant of them. Scientific approaches to 
the definition of the concept of economic security 
of an enterprise and the main factors affecting 
the mechanism of its formation are summarized.
Key words: security, economic security of the 
enterprises, approach, functional component, 
development, factors of influence.

Постановка проблеми. Сучасні умови нової 
інноваційної економіки вимагають розробки нових 
підходів і методів щодо забезпечення економічної 
безпеки підприємства. Це не могло не привести до 
того, що ціла низка чинників, які раніше забезпе-
чували стабільний і стійкий режим роботи підпри-
ємств, були замінені новими чинниками або част-
ково втратили здатність до функціонування дії на 
підприємстві. Цей стан спричинив потребу розро-
блення такої системи управління підприємствами, 
яка б забезпечила економічну безпеку як самих 
підприємств, так і країни та її громадян на основі 
єдиної державної стратегії. Пошук шляхів правиль-
ного дослідження проблем економічної стійкості та 
результативної роботи підприємств, оцінювання 
наявних загроз та ризиків, а також його функцій із 
забезпечення економічної безпеки господарської 
діяльності підприємства виходять в рівень найваж-
ливіших завдань сучасного розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження системи та механізму забезпечення 
економічної безпеки підприємств відображено 
в наукових працях вітчизняних та закордонних 
вчених, зокрема в роботах О. Ареф’євої, О. Бон-
даренко, Ю. Герасимчука, К. Гелбрейта, М. Джен-
сена, С. Демінського, Н. Єршової, А. Землянкіна, 
О. Козаченко, О. Ляшенко, Дж. Мінза, М. Міллера, 
І. Репіної, А. Чорної, В. Пономарьова, А. Штан-
грета, А. Нікітіної. Наукові здобутки зазначених 
дослідників стосуються загальних принципів, тео-
ретичних та методичних підходів до оцінювання 
рівня економічної безпеки підприємств, форму-
вання обліково-аналітичного забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємств.

Незважаючи на значний науковий доробок вче-
них, теоретична база для формування концепту-

альних основ економічної безпеки та методичний 
інструментарій забезпечення економічної без-
пеки мають все ще недостатній ступінь розробки. 
Понятійний та категорійний апарати потребують 
подальшого опрацювання.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення наукових підходів до трактування сутності 
поняття «економічна безпека», визначення осно-
вних факторів її забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У перекладі з грецької «безпека» означає «воло-
діти ситуацією», тобто безпека – це такий стан 
захищеності від постійної загрози посягання на 
устрій, уклад, свободу, життя та господарські 
надбання [2; 20; 24]. Тобто безпека за цього під-
ходу розглядається тільки із силової точки зору. 
Таке трактування поняття «безпека» збереглося 
в новому тлумачному словнику української мови 
та словниках В. Даля, С. Ожегова, а також в нор-
мативних актах та підручниках зі спеціальних 
дисциплін [6; 19]. Сьогодні найбільш відомими є 
два підходи до трактування категорії «безпека», 
запропоновані С. Шкарлет, а саме статичний та 
діяльнісний (рис. 1). За статичного підходу без-
пека розглядається як стан чого-небудь, за діяль-
нісного – як діяльність [26–28]. Український вче-
ний В. Ліпкан також описав діяльнісний підхід 
за модельно-ланцюговими зв’язками і зазначив, 
що категорія «безпека» є об’єктивною дійсністю 
суб’єкта в певних умовах і ґрунтується на активній 
взаємодії суб’єкта та середовища.

В історії української економічної теорії термін 
«економічна безпека» з’явився нещодавно, однак 
багато науковців визначають його і як пробле-
матику безпеки, і як економічну безпеку підпри-
ємств.
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Під економічною безпекою підприємства варто 
розуміти захищеність його науково-технічного, 
технологічного, виробничого та кадрового потен-
ціалу від прямих (активних) або непрямих (пасив-
них) економічних загроз.

Економічну безпеку підприємства можна роз-
глядати як одну зі складових загального поняття 
«безпека».

Загалом можна виділити декілька підходів різ-
них авторів до визначення економічної безпеки 
підприємства (рис. 2) [16].

Кожен із виділених підходів характеризується 
окремими відмінними та водночас спільними 
параметрами. Безперечно, всі вони мають право 
на життя і є фактично найбільш сконцентрованим 
поглядом авторів на це поняття.
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Рис. 1 Концептуальні підходи до визначення сутності категорії «безпека»
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Рис. 2. Підходи до визначення поняття «економічна безпека підприємства» [16]
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Таблиця 1
Підходи до трактування поняття «економічна безпека підприємства»

Назва підходу Автори Визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Ресурсно-
функціональний

Є. Олейников  
[12, с. 139]

Стан найбільш ефективного використання корпоративних ресур-
сів для подолання загроз i забезпечення стабільного функціону-
вання підприємства тепер i в майбутньому.

С. Ілляшенко [9],  
Т. Кузенко [82, c. 12]

Стан ефективного використання його ресурсів та наявних ринко-
вих можливостей, що дає змогу запобігати внутрішнім i зовнішнім 
загрозам i забезпечувати його тривале виживання i стійкий розви-
ток на ринку відповідно до вибраної місії.

С. Покропивний  
[12, c. 466]

Стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, 
інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприєм-
ницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне 
їх використання для стабільного функціонування та динамічного 
науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім 
і зовнішнім негативним впливам (загрозам).

Стійкість та розвиток

В. Тамбовцев [23]
Сукупність властивостей стану виробничої підсистеми економіч-
ної системи, яка забезпечує можливість досягнення цілей всієї 
системи.

Ю. Лисенко [9]
Стан виробничо-економічної системи, за якого функціонують 
механізми запобігання чи зменшення ступеня впливу погроз ста-
більності функціонування та розвитку підприємства.

О. Судакова [22]

Такий стан розвитку економічної системи, який забезпечує її ефек-
тивне функціонування засобом належного використання внутріш-
ніх та зовнішніх чинників, а також здатність результативного проти-
стояння негативному зовнішньому впливу.

Захист від загроз 
та негативного 

впливу внутрішнього 
та зовнішнього 

середовища

В. Мунтіян  
[14, с. 23–24]

Економічна безпека – загальнонаціональний комплекс заходів, які 
спрямовані на постійний і стабільний розвиток економіки держави, 
що включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам.

Ю. Кракос,  
Н. Серик [5, c. 7]

Захищеність виробничо-господарської діяльності підприємства 
від небажаних змін у цих сферах з боку як зовнішніх, так i внутріш-
ніх чинників.

Конкурентний В. Бєлокуров [4]

Наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю матері-
ального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціа-
лів та організаційної структури підприємства до його стратегічних 
цілей i завдань.

Захист та реалізація 
інтересів

Г. Козаченко,  
В. Пономарьов,  
О. Ляшенко [18]

Ступінь гармонізації в часі та просторі економічних інтересів під-
приємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів навколишнього 
середовища, які діють поза межами підприємства.

В. Шликова [30] Стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства від 
реальних та потенційних джерел небезпеки або економічних загроз.

Збереження 
комерційної таємниці

В. Ярочкіна,  
А. Шаваєв [25],  
В. Алексеєнко,  

Б. Сокольський [2]

Ступінь надійності всієї системи збереження інформації визнача-
ється рівнем безпеки найслабшої її ланки, яким є персонал орга-
нізації.

Джерело: узагальнено авторами

Економічна безпека підприємства розгля-
дається як форма розвитку підприємства та як 
форма його протистояння загрозам.

Таким чином, аналіз наукової літератури пока-
зав, що сьогодні існує декілька наукових підходів 
до характеристики економічної безпеки підприєм-
ства (табл. 1).

Проаналізувавши трактування поняття «еко-
номічна безпека підприємства», можемо виділити 
такі спільні риси:

– економічна безпека підприємств поєдну-
ється з необхідністю захисту від внутрішніх та 
зовнішніх загроз;

– рівень економічної безпеки залежить від 
ефективності використання потенціалу підприєм-
ства та ринкових можливостей;

– завдання формування і підтримання пев-
ного рівня економічної безпеки пов’язується з 
об’єктивною необхідністю забезпечення стабіль-
ного функціонування та розвитку суб’єктів бізнесу.

Основні характеристики поняття «економічна 
безпека підприємства» у розрізі критеріїв її фор-
мування представлено на рис. 3.

На думку М. Комлика, економічна безпека під-
приємства є таким станом розвитку господарю-
вання, який характеризується стабільністю еко-
номічного та фінансового розвитку, ефективністю 
нейтралізації негативних фактоpів та протидії їх 
впливу на всіх стадіях його дiяльностi [17].

Розглянувши наявні теоретичні підходи до 
визначення дефініції «економічна безпека під-
приємств», пропонуємо власне бачення сутності 
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цього економічного поняття. Отже, економічна 
безпека підприємства – це стан захищеності інтер-
есів підприємства від негативного впливу зовніш-
ніх та внутрішніх фінансових загроз та найбільш 
ефективного використання його ресурсів, вира-
жений у позитивних значеннях фінансово-еконо-
мічних показників діяльності, що забезпечує його 
стабільний розвиток на короткотермінову та дов-
готермінову перспективу.

Економічна безпека підприємства характери-
зується сукупністю якісних і кількісних показників, 
найважливішим серед яких є рівень економічної 
безпеки [10]. Для того щоб досягти найвищого 
рівня економічної безпеки, підприємство має 
проводити роботу із забезпечення максимальної 
безпеки основних функціональних складових під-
приємства.

Функціональні складові економічної безпеки 
підприємства – це сукупність основних напрямів 
його економічної безпеки, що істотно відрізня-
ються один від одного за своїм змістом.

1) Фінансова складова спрямована на забез-
печення високої фінансової ефективності роботи 
підприємства, його фінансової стійкості та неза-
лежності. Вона посідає центральне місце у підході 
в рамках формування системи управління еконо-
мічною безпекою підприємства, виражає мету та 
узагальнює результати господарської діяльності 
підприємства [15].

2) Організаційно-управлінська складова забез-
печує високу ефективність менеджменту підпри-
ємства, оптимальність та ефективність його орга-
нізаційної структури.

Це складний комплекс пов’язаних між собою 
механізмів різної природи, а саме організаційно-
правових, економічних, мотиваційних, соціально-
психологічних. Кожна із зазначених складових має 
специфічний набір важелів, заходів, форм впливу 
на діяльність підприємства, що роблять її унікаль-
ним явищем.

3) Інтелектуально-кадрова складова передба-
чає високий рівень кваліфікації персоналу підпри-
ємства, збереження, розвиток потенціалу підпри-
ємства та ефективне управління персоналом.

Н. Швець також пропонує до основних функціо-
нальних складових економічної безпеки підприєм-
ства віднести кадрову складову, під якою пропонує 
розуміти процес запобігання негативним впливам 
на економічну безпеку підприємства через ризики 
та погрози, пов’язані з персоналом, його інтелек-
туальним потенціалом і трудовими відносинами 
загалом [27, с. 56].

4) Техніко-технологічна складова відповідає за 
забезпечення технологічної незалежності підпри-
ємства і досягнення високої конкурентоспромож-
ності його технологічного потенціалу.

5) Політико-правова забезпечує якісну правову 
захищеність усіх аспектів діяльності підприємства 
та дотримання чинного законодавства.

6) Інформаційна складова економічної без-
пеки відповідає за забезпечення захисту інфор-
маційного середовища підприємства, комерційної 
таємниці. Основними завданнями інформатизації 
є всебічне інформаційне забезпечення потреб 
суб’єктів інформаційних відносин, створення єди-
ного безпечного інформаційного простору, ство-

Рис. 3. Основні характеристики поняття «економічна безпека підприємства»  
у розрізі критеріїв її формування

Джерело: узагальнено авторами
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рення, впровадження та використання інфор-
маційних систем, інформаційних технологій, 
інформаційних продуктів загального значення, 
підготовка кадрів, підвищення їх кваліфікації у 
сфері інформатизації [3].

7) Екологічна складова відповідає за високий 
рівень екологічності роботи підприємства, мінімі-
зацію руйнівного впливу результатів виробничої 
діяльності на стан навколишнього середовища.

8) Силова складова економічної безпеки поля-
гає у забезпеченні безпеки персоналу підприєм-
ства, його капіталу, майна, комерційних інтересів.

А. Полянська та Т. Трощенкова пропонують 
замість поняття «силова безпека» використову-
вати поняття «трудова безпека та безпека жит-
тєдіяльності», під якою розуміють охорону праці 
на підприємстві [31, с. 20]. Таким чином, можемо 
узагальнити наявні підходи до визначення осно-
вної складової економічної безпеки з урахуванням 
наявних ключових положень (рис. 4).

Формування чіткого переліку складових еконо-
мічної безпеки підприємства з урахуванням спе-
цифіки його галузевої належності дає в подаль-
шому можливість для проведення достовірного 
оцінювання рівня економічної безпеки підпри-
ємства шляхом врахування найбільш впливових 
чинників.

Для формування дієвої системи забезпечення 
рівня економічної безпеки передусім необхідно 
з’ясувати фактори, які впливають на її дотримання, 
як її елементи можуть бути скоординовані у своєму 
розвитку. Наявність великої кількості аспектів еко-
номічної безпеки підприємства, складність вибору 
оптимального варіанта її гарантування об’єктивно 
викликають потребу застосування комплексного 
підходу до її забезпечення [5; 8; 18]. Загроза еко-
номічної безпеки – це сукупність зовнішніх і вну-
трішніх чинників, що створюють небезпеку нор-

Рис. 4. Основні складові економічної безпеки підприємства

Джерело: узагальнено авторами

мальному функціонуванню підприємства та його 
існуванню (рис. 5).

Вчені зазначають, що забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства базується на певному 
механізмі. Механізм забезпечення економічної 
безпеки підприємства – це система організацій-
них, фінансових та правових засобів впливу, які 
мають на меті своєчасне виявлення, поперед-
ження, нейтралізацію та ліквідацію загроз еконо-
мічній безпеці підприємства [10].

Важливим елементом забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства є обліково-аналітична 
підсистема, яка має містити такі дані: якісні та 
кількісні значення індикаторів економічної без-
пеки, наявність або потенційність ризиків і загроз, 
формалізовані інтереси і стан їхньої реалізації, 
стратегічний план (стратегія) забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства, якісні та кількісні 
параметри використання ресурсів, обсяг остан-
ніх, а також джерела їх надходження, фінансовий 
план (бюджет) [7].

Загалом інформаційно-аналітичне забезпе-
чення економічної безпеки підприємства має 
включати такі завдання: визначення мети й осно-
вних задач інформаційно-аналітичного забез-
печення економічної безпеки з огляду на місію, 
інтереси та завдання, що стоять перед підпри-
ємством; вибір із системи показників фінансово-
економічної діяльності підприємства індикато-
рів, які можуть характеризувати кількісний стан 
економічної безпеки підприємства; вибір або 
розрахунок порогових значень індикаторів еко-
номічної безпеки підприємства; оцінка достовір-
ності, повноти й глибини надання інформації з 
фінансово-економічної діяльності за всіма визна-
ченими показниками економічної безпеки підпри-
ємства та чинниками-процесами (внутрішніми і 
зовнішніми), які впливають на її стан, попереднє 

 

ООссннооввнніі  ссккллааддооввіі  ееккооннооммііччннооїї  ббееззппееккии  ппііддппррииєєммссттвваа  

Фінансова 

Організаційна – управлінська 

Інтелектуальна і кадрова 
 

Техніко-технологічна 
 

Політико-правова 
 

Інформаційна 
 

Екологічна 
 

Силова 



111

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

оброблення отриманих даних; аналітичне обро-
блення індикаторів економічної безпеки підпри-
ємства, оцінювання рівня впливу чинників на 
стан економічної безпеки, вибір з них впливові-
ших для подальшого врахування під час виро-
блення відповідних управлінських рішень щодо 
забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Інформаційне забезпечення складається зі ста-
тистичної, економічної, комерційної, фінансової 
та нефінансової, а також іншої інформації.

Джерела надходження інформації поділяються 
на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх джерел 
відносяться показники фінансового обліку підпри-
ємства та фінансової й управлінської звітності, 
показники управлінського обліку, а саме інфор-
мація про фінансову та комерційну діяльність 
підприємства (є комерційною таємницею), звітів, 
планів і прогнозів, отриманих у процесах страте-
гічного, тактичного й оперативного планування, 
аналізування, контролювання та бюджетування. 
Зовнішні джерела інформації містять статистичні 
дані, дані підприємств-конкурентів, дані рейтин-
гових та інших агенцій [7]. На основі оброблення 
таких даних формується інформація щодо рівня 
макроекономічного розвитку країни та галузі, до 
якої відноситься підприємство; кон’юнктури ринку; 
діяльності конкурентів та як наявних, так і потен-

ційних партнерів (постачальників, покупців, банків, 
страховиків); галузевих показників діяльності під-
приємств-аналогів; оцінки загроз економічній без-
пеці підприємницької діяльності за джерелом, за 
рівнем тяжкості наслідків, за рівнем вірогідності, 
за сферою і джерелом виникнення, за тривалістю 
впливу, за ступенем розвитку, за ступенем напру-
женості тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, повна, своєчасна та достовірна інформа-
ція дасть змогу приймати ефективні рішення для 
запобігання різних загроз інтересам суб’єктів гос-
подарювання та подолання їх.

Отже, економічна безпека підприємства є комп-
лексною характеристикою, яка відображає ступінь 
захисту від негативного впливу внутрішніх і зовніш-
ніх факторів усіх потенціалів підприємства, що 
дає змогу забезпечити стійку та ефективну діяль-
ність. Завдяки достатньому рівню економічної без-
пеки підприємства можна сформувати сприятливі 
умови для ефективного функціонування підприєм-
ства, а також досягти основної мети за допомогою 
вчасного вираження і послаблення впливу будь-
яких загроз.

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень є визначення методів та критеріїв забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.
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У статті розглянуто основні принципи 
партнерського маркетингу, висвітлено 
окремі підходи до класифікації лояльності. 
На основі проведеного аналізу розроблено 
модифіковану класифікацію показника лояль-
ності споживачів до торгової марки.
Ключові слова: лояльність, споживач, 
управління взаємовідносинами з клієнтом, 
торгова марка, ефективність.

В статье рассмотрены основные прин-
ципы партнерского маркетинга, освещены 
отдельные подходы к классификации лояль-
ности. На основе проведенного анализа раз-
работана модифицированная классифика-

ция показателя лояльности потребителей 
к торговой марке.
Ключевые слова: лояльность, потреби-
тель, управление взаимоотношениями с 
клиентом, торговая марка, эффектив-
ность.

In the article basic principles of the partner mar-
keting are considered, described approaches are 
reflected to classification of loyalty. On the basis 
of the conducted consideration was developed a 
modified classification the index of users’ loyalty 
to trade mark.
Key words: loyalty, consumer, customer rela-
tionship management, brand, efficiency.

Постановка проблеми. Основна пробле-
матика сучасної концепції маркетингу продажів 
базується на питанні залучення нових спожива-
чів. Основна увага традиційно звертається на тех-
нологію продажів, а не на формування тривалих 
стосунків зі споживачами. В центрі уваги, як пра-
вило, перебувають передпродажна підготовка та, 
власне, процес продажу, тоді як взаємовідносини 
зі споживачами після реалізації угоди практично 
не розглядаються [6. с. 89]. Бурхливий розвиток 
інформаційних технологій, загострення конкурент-
ної боротьби в глобальному масштабі спонукають 
підприємницький сектор до вибору стратегії роз-
витку, заснованої на побудові тривалих відносин 
з клієнтами. З огляду на те, що можливості отри-
мання нових клієнтів на насичених ринках стають 
все більш обмеженими та дорожчими, актуаль-
ність цього питання є очевидною.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Висвітленню проблеми побудови партнер-
ського маркетингу на підприємствах присвячені 
такі дослідження та публікації, як «Маркетинг 
менеджмент. Аналіз, планування, впровадження, 
контроль» Ф. Котлера, «Промисловий маркетинг» 
Є. Крикавського та Н. Чухрай, «Маркетингові 
комунікації» Г. Черчилля, «Значення лояльності 
клієнтів у функціонуванні сучасного підпри-
ємства» Х. Войнаровської, «Менеджмент вза-
ємостосунків з клієнтами (Customer Relationship 
Management – СRM)». Я. Отто.

Постановка завдання. Мета статті полягає у:
– висвітленні основних принципів побудови 

партнерського маркетингу на вітчизняних підпри-
ємствах;

– розгляді основних підходів до класифікації 
лояльності;

– обґрунтуванні доцільності побудови трива-
лих взаємозв’язків між підприємством та спожива-
чем.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі історичного розвитку взаємовідносин 
«виробник – споживач» змінювався ключовий 
фактор успіху підприємства на вибраному ним 
ринку [5]. В окремі періоди такими факторами 
вважались масштаб виробництва, вартість про-
дукції, якісні параметри товару, унікальна тор-
гова пропозиція (так звана теорія Unique sales 
proposition). Їх зміна відображала зміну ситуації 
на ринку, а саме його насиченості, рівня конку-
ренції, потреб споживачів.

Однією із сучасних тенденцій в глобальному 
масштабі є перенасичення ринку загалом або 
його сегментів зокрема широким асортиментом 
дуже близьких, майже однакових за набором якіс-
них характеристик товарів. Це спонукає до того, 
що розгляд процесу трансакції з точки зору мар-
кетингу як одиничного явища, процес комунікації в 
якому завершується за виконання всіх фінансових 
і юридичних вимог, є недостатнім. Фактором успіху 
чи, навпаки, неуспіху підприємства значною мірою 
виступає наявність налагоджених, тісних стосун-
ків зі споживачем, ефективно побудована схема 
комунікації.

Як відзначають А. Албітов Є. Соломатін, існу-
ють суттєві розбіжності в ієрархії мотивацій, на 
яких базується процес вибору покупцем наявних 
продуктових альтернатив за сучасних умов та 
умов індустріальної економіки (рис. 1) [2; 7].

В рамках індустріальної економіки ланцюг 
мотивації споживачів містить проміжні етапи 
наявності продукту (результат ефективної асор-
тиментної політики), його цінності (цінова полі-
тика підприємства), зручності під час купівлі та 
використання (налагодження дистрибуційної та 
сервісної діяльності), довіри до якості і надійності 
продукції цього підприємства. За умови належного 
виконання вимог всіх вищевказаних складових 
виконується основна мета процесу продажу, що 
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полягає у забезпеченні потреб і запитів споживача 
на належному рівні (рис. 1 (а)).

Загострення конкурентної боротьби, поступове 
вичерпування джерела збільшення оборотності 
активів за рахунок залучення потенційних клієн-
тів спонукали менеджмент провідних підприємств 
до активізації пошуку альтернатив у вирішенні 
цієї задачі. Саме тому стратегічним завданням 
більшості компаній у XXI столітті є налагодження 
довгострокових стосунків зі споживачами, що 
вимагає від перших розподілу основних ресурсів 
на створення інтегрованої системи управління 
взаємовідносинами з клієнтами, а саме Customer 
Relationship Management (СRM).

CRM – це глибоко продумана стратегія управ-
ління взаємовідносинами з клієнтами, рівнем 
їх задоволення і, як результат, їх лояльністю до 
виробника, постачальника, марки товару. Це не 
лише певні аспекти діяльності, якими займаються 
окремі департаменти. CRM залучає також такі 
напрями, як маркетинг загалом, зокрема просу-
вання продажів, доставка, обслуговування клієн-
тів, дизайн, процес дифузії товарних інновацій, 
виставлення рахунків.

Як показали дослідження, задоволений поку-
пець поширить свій позитивний досвід серед 
5–8 потенційних споживачів, тоді як незадоволе-
ний покупець розкаже про свій негативний досвід 
9–10 особам; при цьому 13% незадоволених спо-
живачів розповість про це понад 20 своїм знайо-
мим, отже, втрати в цьому разі будуть набагато 
більшими, ніж від однієї нездійсненої трансакції 
[9, с. 49].

Управління стосунками зі споживачами перед-
бачає повну орієнтацію компанії на клієнта, виро-
блення персоніфікованого підходу під час обслуго-
вування [5, с. 42]. Спираючись на дані маркетингу, 
події та історію взаємостосунків з клієнтом, 
можемо сказати, що для того, щоб управління вза-
ємовідносинами мало місце, першим кроком має 
бути визначення того типу клієнта, який є вигідним 
для підприємства. Показниками цього можуть бути 
частота, обсяги закупівель, величина наданих зни-
жок тощо. Такий підхід зумовлений загальним пра-

вилом, за якого 20% споживачів мають високу цін-
ність для організації та генерують 80% прибутків, 
тому на них має бути націлена стратегія бізнесу 
організації. Інші ж 20% споживачів не є цінними 
для компанії та збирають 80% витрат [10, с. 114].

Основним завданням підприємства є побудова 
таких взаємин з вигідним споживачем, котрі ведуть 
до зміцнення його лояльності. За сучасного під-
ходу такий показник, як задоволення споживача 
придбаним товаром, розглядається не як само-
ціль, а як апріорі забезпечена очікувана вигода, 
що є лише початковою ланкою в мотивації спожи-
вача до купівлі (рис. 1 (б)).

Власне, показник лояльності можна розгля-
дати з точки зору позиції або поведінки покупців. 
Лояльність, яка розуміється як позиція, визначає 
суб’єктивні відчуття клієнтів, які спричиняють їх 
індивідуальне прив’язання до окремих продуктів, 
марки, фірми або місця закупівлі [1, с. 159; 8, с. 62]. 
Такий підхід знаходить своє відображення через 
емоційні відчуття і стан свідомості. З іншого боку, 
лояльність, яка розуміється як поведінка, виявля-
ється у повторенні закупівлі окремих товарів та 
послуг, збільшенні величини одноразових трансак-
цій, рекомендації іншим потенційним споживачам 
щодо використання саме цього товару (послуги).

Для виміру ефективності діяльності підпри-
ємства з побудови тривалих стосунків зі спожи-
вачами доцільно використовувати показники від-
сотку витрат кожного клієнта, які він витрачає на 
закупівлю однорідних товарів на цьому підпри-
ємстві, а також загальний відсоток споживачів, 
які здійснили купівлю за певний проміжок часу (як 
правило, рік) [1, с. 159]. Тоді як перший показник 
висвітлює глибину взаємозв’язків між споживачем 
та організацією-продавцем, тобто лояльність спо-
живача до організації, другий показник свідчить 
про рівень поширення цих зв’язків у сфері діяль-
ності підприємства.

Чинниками, які відіграють важливу роль у побу-
дові лояльності, є прив’язаність споживача до про-
дукту (виробника), а також ймовірність здійснення 
ним повторюваних закупівель. На основі цих фак-
торних ознак запропоновано класифікацію типів 
лояльності, яку можна подати у формі зростання 
рівня лояльності [1, с. 161–162].

Цінова лояльність характеризується низь-
кими рівнями відносної прив’язаності до продук-
ції (фірми) та ймовірності повторної закупівлі. 
В такому разі процес вибору серед наявних аль-
тернатив, як правило, завершується на користь 
пропозиції, яка є найбільш привабливою у фінан-
совому сенсі.

На аналогічно низькому рівні обох показників 
знаходиться також монополістична лояльність, 
оскільки вона зумовлена скоріше правовим регу-
люванням з боку державних інституцій, ніж висо-
ким ступенем задоволення споживчих потреб. 
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Рис. 1. Ланцюг мотивації споживачів в умовах 
індустріальної економіки (а) та сучасних умовах (б)
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Наприклад, сюди можна віднести вітчизняний 
енергетичний ринок, надання послуг із залізнич-
них перевезень.

Близькими за своєю сутністю є лояльність інер-
ції та лояльність зручності. В цьому разі покупець 
приймає рішення на користь того чи іншого варі-
анта, маючи на увазі лише комфорт проведення 
процесу купівлі, меншою мірою звертаючи увагу на 
марку товару чи його якісні характеристики.

Стимульована лояльність кристалізується 
тоді, коли споживач користується пропозицією під-
приємства, яка зумовлена різними преміями та 
винагородами. Небезпека цього варіанта полягає в 
тому, що він веде до демпінгування цін як на окре-
мому підприємстві, яке застосовує цю стратегію, 
так і на ринку загалом, що є результатом природ-
ної реакції конкурентів на такі дії. Крім того, існує 
значна ймовірність того, що в момент появи нової, 
більш цікавої програми конкурентів фірма втратить 
більшість клієнтів, завойованих таким шляхом.

Особливим варіантом є потенційна лояльність, 
яку характеризує високий ступінь прив’язаності 
споживача до продукту (фірми), проте незначна 
ймовірність здійснення ним повторної трансакції. 
Це може бути причиною неповного задоволення 
цим продуктом його потреб, насамперед латент-
них, тобто таких, які сам споживач не усвідомлює 
чи не може чітко виразити. В цьому разі підпри-
ємство має здійснити розпізнавання бар’єрів, які 
перешкоджають частому користуванню його про-
позицією, що дасть змогу внести необхідні корек-
тиви у стратегію фірми.

Найвища лояльність відображає ідеальний з 
точки зору підприємства рівень лояльності спо-
живачів. На цьому рівні задоволення споживач 
постійно користується продукцією підприємства, 
надаючи також рекомендації членам сім’ї, знайо-
мим і є практично невразливим до маркетингових 
дій конкурентів.

Недоліком такої класифікації є надмірне розши-
рення поняття лояльності та використання для її 
поділу двовимірної моделі «рівень прив’язаності – 
ймовірність повторної трансакції», яка не може дати 
повного уявлення про причини виникнення лояль-
ності, а особливо на її вищому рівні.

Певною мірою цей недолік враховано в класи-
фікації типів прихильності до торговельної марки, 
відображеної в табл. 1 [3, с. 7].

Наведений підхід класифікації стосується 
показника прихильності до торгової марки товару 
(фірми). Проте за своєю сутністю він може бути 
застосований у більш широкому значенні лояль-
ності. Стійкішими з точки зору стратегічного контр-
олю тут є диференційована прихильність та при-
хильність внаслідок нерентабельності переходу 
на продукт іншої фірми.

Диференційована прихильність найчастіше 
досягається тривалим досвідом діяльності підпри-
ємства на ринку, шляхом проведення ним ефек-
тивної інноваційної політики. Таким чином, органі-
зація в очах споживачів відіграє роль експерта у 
своїй сфері.

Прихильність, заснована на нерентабельності 
переходу на продукцію іншої фірми, характерна 

Таблиця 1
Типи прихильності до торговельної марки

Характер прихильності Маркетингові передумови
1. Емоційна прихильність (унікальні, емоційно сильні 
події, що запам’ятовуються, створюють міцний емоцій-
ний зв’язок з торговою маркою).

Репутація фірми захищена від конкурентів або непра-
вильних кроків в управлінні компанією. Можна сподіва-
тись на добру чутку.

2. Прихильність заради самоствердження (торгова 
марка використовується як самовираження і підвищення 
самооцінки, а також з метою справлення враження).

Така прихильність протистоїть конкуренції, але фірма 
може зашкодити собі неефективним управлінням торго-
вельною маркою протягом довгого часу.

3. Диференційована прихильність (заснована на пере-
вазі деяких характеристик товару, що усвідомлюються, 
тобто перевага може втратити актуальність за відсут-
ності нових розробок).

Репутація компанії може бути підірвана конкурентом, що 
довів свою перевагу. Важливе тактичне значення мають 
демонстрація і публічне випробування товару.

4. Договірна прихильність (споживач переконаний в 
тому, що його прихильність заслуговує особливого став-
лення до нього, або в тому, що продавець дуже стара-
ється зберегти прихильність споживачів).

Конкурент може поставити питання про зловживання 
споживчою прихильністю. Однак лояльність скоріш за 
все буде втрачена внаслідок одного або кількох пре-
цедентів, що продемонстрували нещирість зусиль про-
давця.

5. Прихильність як наслідок нерентабельності пере-
ходу на іншу марку (прихильність цій марці пояснюється 
непродуктивністю пошуку й адаптації до альтернативи).

Можна підірвати прихильність, пропонуючи легкі шляхи 
переходу на іншу марку (дизайн, навчання та різні умови 
оплати). Якщо прихильність заснована як на ставленні, 
так і на поведінці, її можна виграти внаслідок модифіка-
ції товару.

6. Прихильність як наслідок поверхневої обізнаності 
щодо марки. Різні торгові марки сприймаються одна-
ково.

Прихильність легко руйнується і захищається постійною 
рекламою, яка дає поверхневу обізнаність про марку 
товару.

7. Прихильність внаслідок зручності (прихильність 
заснована на зручності купівлі).

Прихильність руйнується проникненням конкурента в 
канали, що забезпечують зручність купівлі
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перш за все для ринку високотехнологічних доро-
гих товарів. Перехід на продукцію конкурента в 
такому разі вимагає від організації-покупця зна-
чних капіталовкладень у навчання персоналу, 
реорганізацію процесу комунікацій з постачаль-
никами, на що підприємство йде лише у виключ-
них випадках.

Для ринку споживчих товарів характерними є 
емоційна прихильність та прихильність заради 
самоствердження. Принципи, на яких засновані 
ці типи прихильності, є в сучасних умовах осно-
вними факторами диференціації товарів широ-
кого вжитку.

Інтеграція вищеописаних підходів класифі-
кації дає змогу відобразити таку форму видів 
лояльності, яка б узагальнювала причини виник-
нення прихильності до товарів/послуг тієї чи 
іншої фірми (рис. 2).

До переваг вищого порядку відносяться когні-
тивні (засновані на відчутних вигодах у користу-
ванні товаром) та емоційні (імідж товару, само-
ідентифікація з певною соціальною групою, 
представники якої є користувачами цього товару).

Лояльність, заснована на перевагах нижчого 
порядку, характеризується нижчим рівнем стра-
тегічного контролю і відображає короткострокові 
вигоди, якими характеризується товар (послуга). 
Сюди входять цінова лояльність (вибір на основі 
фінансової привабливості, інших економічних пре-
ференцій), лояльність, заснована на поверхневій 
обізнаності з товаром (як результат інтенсивної 
реклами) та лояльність аморфності (перевагою є 
зручність проведення трансакції).

Лояльність безальтернативності є відображен-
ням домінуючого становища окремого підприєм-

ства на ринку (лояльність монополії) або висо-
кого ступеня прив’язаності організації-споживача 
до постачальника як наслідок нерентабельності 
переходу на продукцію іншої фірми (лояльність, 
заснована на економічній недоцільності).

Збільшення числа лояльних споживачів при-
водить до збільшення доходів компанії і вод-
ночас потребує збільшення статті витрат, яка 
спрямовується на формування стійких взаємо-
відносин з покупцями, заснованими на цілкови-
тій довірі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Тенденцією останніх років є зниження прихиль-
ності споживачів то торгової марки, що є наслід-
ком росту числа доступних товарів та активізації 
заходів стимулювання збуту. Безмежне вжиття 
заходів стимулювання збуту приводить до того, 
що навіть найбільш лояльні споживачі почина-
ють очікувати від фірми спеціальних пропозицій 
зі зниження ціни. Це є значним бар’єром для під-
приємства під час забезпечення прихильності 
покупців до її продукції, оскільки фактор ціни 
виходить на перший план.

Щоб перешкодити зниженню лояльності спо-
живачів до торгової марки, значну увагу необхідно 
приділяти застосуванню на практиці діяльності 
підприємств маркетингу відносин, який спрямова-
ний на формування довгострокових взаємовигід-
них стосунків з покупцями та іншими важливими 
групами, а саме учасниками маркетингового про-
цесу. Використання маркетингу відносин дасть 
змогу виявити наявних та потенційних споживачів, 
які є основним джерелом отримання прибутку, та 
забезпечити індивідуальний підхід під час співп-
раці з ними.

Рис. 2. Види лояльності

Джерело: власна розробка на підставі джерел [1, с. 162; 3, с. 7; 4, с. 168–169]
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У статті розглянуто інноваційні тенденції 
ринку питної води. Проведено дослідження 
обсягу виготовленої питної води. Проаналі-
зовано структуру та фактори перспектив-
ності інноваційного розвитку ринку питної 
води. Оцінено конкурентоспроможність та 
місце підприємства ТОВ «Компанія Субос» 
серед конкурентів. Проаналізовано іннова-
ційну складову та фактори, що впливають 
на ринок питної води.
Ключові слова: ринок, інновації, фактори 
перспективності, інноваційний розвиток, 
обсяги виробництва, проблеми галузі.

В статье рассмотрены инновационные 
тенденции рынка питьевой воды. Прове-
дено исследование объема произведенной 
питьевой воды. Проанализированы струк-
тура и факторы перспективности иннова-
ционного развития рынка питьевой воды. 
Оценены конкурентоспособность и место 

предприятия ООО «Компания Субос» среди 
конкурентов. Проанализированы инноваци-
онная составляющая и факторы, влияющие 
на рынок питьевой воды.
Ключевые слова: рынок, инновации, фак-
торы перспективности, питьевая вода, 
объемы производства, проблемы отрасли.

In the article, we consider the innovative tenden-
cies of the market of drinking water. The authors 
conducted a study on the volume of produced 
drinking water. The analysis of the structure and 
factors of the innovative development of drinking 
water market. Competitiveness and place of the 
company “Company Subos” among competitors 
are estimated. The authors analyze the innova-
tive components and factors affecting the market 
of drinking water.
Key words: market, innovations, perspectives, 
drinking water, production volumes, industry 
problems.

Постановка проблеми. Останніми роками в 
Україні стрімко розвивається ринок бутильованої 
питної води. Для аналізу конкурентоспроможності 
підприємства важливо оцінити сам ринок та його 
перспективність, інноваційну складову та фак-
тори, що впливають на нього.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням інноваційного ринку питної 
води займались такі науковці, як Р. Ступінь [2], 
К.О. Шіковець, Є.Л. Чепіль [6], О.О. Шебанова [7], 
Однак невирішеними залишаються питання пер-
спективності інноваційного ринку.

Постановка завдання. Метою роботи є дослі-
дження структури та факторів перспективності 
інноваційного розвитку ринку питної води для ана-

лізу конкурентоспроможності підприємства ТОВ 
«Компанія Субос».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині український ринок питної води перебуває на 
стадії становлення. Насичення цього ринку в Укра-
їні не перевищує 25–30%, тоді як у розвинених 
країнах цей показник давно досяг 80–90%.

У зв’язку з цим очевидними є прогнози зрос-
тання ринку доставки води в найближчі кілька 
років. Це підтверджують чинники перспективності 
інноваційного ринку доставки води в Україні, наве-
дені на рис. 1.

Виходячи з усіх передумов розвитку доставки 
води в Україні, можемо говорити про те, що цей 
ринок має великі перспективи на майбутнє. При-
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чому існують чотири основні аргументи, які під-
тверджують цю тезу: погіршення якості альтерна-
тивних джерел води, охоплення всього вікового 
діапазону споживачів і підвищення культури спо-
живання, відсутність сезонності бізнесу, активність 
усіх операторів ринку.

Екологічні проблеми та забруднення джерел 
водопостачання роблять системи очищення води 
все більш і більш агресивними. Використовувати 
воду з-під крана в їжу стає не просто неприємно, 
але часом і небезпечно для здоров’я, наприклад 
через високий вмісту хлору, який під час кип’ятіння 
утворює хімічні сполуки, які здатні викликати навіть 
онкологічні захворювання.

З цієї причини все більша кількість громадян, 
що виявляють турботу про своє здоров’я, вважає 
за краще використовувати для пиття і приготу-
вання їжі воду очищену вугільним фільтром або 
бутильовану воду.

Ця вода, яка пройшла очищення і фільтрацію в 
промислових умовах, як правило, зберігає корисний 
набір мікроелементів і мінералів, не має присмаку, 
характерного для води з-під крана, і корисна для 
здоров’я. Завдяки своїм позитивним характеристи-
кам споживчий попит на бутильовану воду незмінно 
зростає, до того ж цей процес, безсумнівно, буде 
продовжуватися, захоплюючи різні ніші потенційних 
споживачів. У цьому сенсі вельми перспективним 
стає бізнес з виробництва та розливу води [2].

Серед основних тенденцій слід назвати скоро-
чення частки газованої і збільшення споживання 
негазованої води.

Протягом останніх років все більше українських 
споживачів віддають перевагу саме останній. Так, 
у 2013 році її частка у структурі загального про-
дажу бутильованої води складала 23,4%, а у 
2016 році вона виросла до 28,2%. Така позитивна 
тенденція свідчить про реальні перспективи для 
подальшого зростання та якісного розвитку ринку 
негазованої бутильованої води.

Ринок виробництва і доставки питної води в 
оборотній тарі 18,9 л (19 л), або так званий ринок 
питної води (“home and office delivery”), також 
зростає.

Аналіз виробництва натуральної негазованої 
води в Україні дає можливість стверджувати, що 
ринок доставки питної води росте як в грошових, 
так і в натуральних показниках (рис. 2).

Згідно з даними Асоціації «Бутильовані води 
України» обсяг ринку в кількісному вираженні у 
2017 році склав 258 млн. л. По відношенню до 
попереднього року він збільшився на 7,9%. Крім 
того, Київ і Київська область розцінюються як най-
більш ємні сегменти ринку.

Це пояснюється тим, що саме в цьому регіоні 
знаходяться офіси більшості компаній України і 
представництва багатьох іноземних компаній та 
організацій. Однак, незважаючи на те, що питома 
вага Києва та Київського регіону в структурі ринку 
бутильованої води досить велика, його частка за 
останні кілька років знижується. Причинами цього 
факту є перенасиченість Київського регіону ком-
паніями, які пропонують послуги з доставки бути-
льованої води в офіси та додому, і прирост ринку 
доставки води в регіонах (рис. 3).

Так, частка Києва і Київського регіону в загаль-
ній структурі українського ринку у 2016–2017 роках 
становить близько 37%.

Як показав аналіз, виробництво натуральної 
негазованої води в Україні зростає як в грошо-
вих, так і в натуральних одиницях, про що свід-
чать позитивні темпи зростання аналізованих 
показників.

Зростає також ринок доставки води, причому 
темпи зростання загалом по Україні вищі, ніж по 
Києву. Це пов’язане з тим, що в столиці ринок 
більш розвинений, а регіональні ринки тільки 
набирають обертів (рис. 4).

Серед основних тенденцій на ринку, які спосте-
рігались у 2016–2017 роках, можна виділити ско-
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Рис. 1. Фактори перспективності інноваційного ринку доставки води в Україні

Джерело: створено авторами на основі джерела [1]
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рочення кількості дрібних компаній і виставлення 
їх на продаж у зв’язку зі зменшенням їх клієнтської 
бази серед юридичних осіб; переорієнтацію осно-
вних гравців ринку із сегменту офісів на сегмент 
домогосподарств.

Основною причиною цієї негативної тенденції 
є погіршення фінансового стану українських під-

приємств. Зокрема, спостерігається негативна 
тенденція, що виражається в збільшенні збит-
кових підприємств. Так, станом на 1 березня 
2017 року 55,8% вітчизняних підприємств були 
збитковими, на 1 січня 2016 року – 52,5%. У про-
мисловості частка збиткових підприємств скла-
дає близько 50%.

Рис. 4. Темпи зростання ринку доставки води у 2015–2017 роках

Джерело: складено на основі джерела [1]

Рис 3. Структура ринку доставки бутильованої води

Джерело: складено на основі джерела [1]

Рис. 2. Виробництво натуральної негазованої води в Україні у 2014–2017 роках

Джерело: складено на основі джерела [1]
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Останнім часом основні гравці ринку активно 
взялися за просування своїх послуг домогоспо-
дарствам. Особливістю цього сегменту є те, що, 
незважаючи на те, що питома вага витрат на залу-
чення та обслуговування цих клієнтів вище, вони 
відрізняються більш високим рівнем лояльності, 
що зумовлює зменшення в майбутньому витрат 
на підтримку цієї лояльності.

Загалом ринок України розцінюється як досить 
перспективний, оскільки споживання бутильованої 
води на душу населення в Україні дуже мале, а за 
цим показником Україна значно відстає від інших 
країн Європи і світу. Таким чином, можна з упевне-
ністю сказати, що ринок має досить великий запас 
для зростання.

Особливо це стосується сегменту домогоспо-
дарств, які займають менше 10% від загального 
обсягу ринку.

Беручи до уваги тенденцію до збільшення 
збиткових підприємств в Україні останніми 
роками, скорочення поточних витрат у юридич-
них осіб, які зазнають фінансових труднощів, все 
більше гравців ринку бутильованої води почина-
ють орієнтуватися на домогосподарства і ціле-
спрямовано ведуть політику завоювання ринко-
вої частки в цій ніші.

Сьогодні купівельна спроможність домогос-
подарств така, що більшість може дозволити 
собі цю статтю витрат в сімейному бюджеті. Тим 
більше, що з погіршенням якості води з-під крана у 
зв’язку із зносом труб, все більша кількість людей 
замислюється про своє здоров’я. Це зумовить 
збільшення використання бутильованої води в 
домашніх цілях, наприклад для приготування їжі, 
в питних цілях.

Іншим фактором, який може негативно впли-
нути на ринок, може стати подальше зростання 
вартості доставки води, оскільки однією зі складо-
вих витрат цього бізнесу є витрати на паливо, ціни 
на які будуть рости.

Надалі триватиме також процес злиття і погли-
нання на ринку бутильованої води. Перенаси-
ченість ринку компаніями, які надають послуги з 
доставки питної води в офіси і вдома, призведе 
до того, що великі компанії будуть купувати більш 
дрібні, які вже більше не зможуть конкурувати за 
рахунок низьких цін на свої послуги.

Однак це стосується мегаполісів. У регіонах же 
ситуація може бути іншою. Оскільки подвоєність 
цього ринку в середніх і малих містах є вкрай 
низькою, вони є цільовими для подальшого роз-
ширення діяльності компаній з доставки бутильо-
ваної води.

На основі вищесказаного можна виділити пози-
тивні та негативні фактори, які будуть впливати 
на інновації на ринку бутильованої води протягом 
двох наступних років (табл. 1).

Загалом український ринок бутильованої води 
розглядається як привабливий з точки зору потен-
ціалу розвитку підприємств всередині України та 
збільшення споживання води. У 2018–2020 роках 
ринок буде продовжувати рости, і ця тенденція 
збережеться в найближчому майбутньому [1].

Безумовно, економічна криза не могла не впли-
нути на ринок фасованої води загалом і сегментів 
зокрема. Ще в середині 2017 року оператори впев-
нено рапортували про порівняно стійку ситуацію і 
прогнозували як мінімум 5% зростання продажів. 
На жаль, вийшло інакше. Спад ринку за підсум-
ками минулого року склав близько 10%. На думку 
експертів, це зумовлене неефективною політи-
кою розвитку, яка здебільшого була зорієнтована 
на роботу з корпоративними клієнтами. Саме цей 
сегмент зазнав на собі найбільше падіння попиту. 
Згідно з даними операторів ТОВ «Компанія Субос» 
значного скорочення «корпоративної» клієнтської 
бази не відбулося, але через скорочення персо-
налу та оптимізації витрат істотно знизилися час-
тота закупівель та середній обсяг однієї закупівлі з 
боку клієнтів-юридичних осіб.

Щоправда, витрати на обслуговування 
таких клієнтів виявляються вищими: по-перше, 
обсяг замовлень одного домогосподарства, як 
правило, невеликий, по-друге, існують високі 
витрати на перевезення. В середньому 30–40% 
собівартості води становлять витрати на її 
доставку (тобто витрати на транспорт, пальне, 
оплату праці робітників).

У п’ятірку лідерів, згідно з інформацією АБВУ, 
входять ТМ «Аляска», ТОВ «Компанія Субос» (ТМ 
«Еталон»), ТМ «Старий Миргород», ТМ «Чиста 
вода», ТМ «Небесна криниця».

ТОВ «Компанія Субос» з 1998 року спеціалі-
зується на виробництві та доставці питної води 

Таблиця 1
Позитивні та негативні фактори, що впливають  

на інноваційний розвиток ринку бутильованої води
Позитивні фактори Негативні фактори

Збільшення споживання в регіонах Інфляція
Зростання потреб домогосподарств Зниження купівельної спроможності населення
Збільшення споживання води на душу населення України Погіршення фінансового стану юридичних осіб
Потенціал розвитку ринку

Джерело: створено авторами на основі джерела [1]
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ТМ «Еталон». За параметрами якості, сервісу і 
завдяки унікальності та широкому асортименту 
продукції компанія посідає одне з провідних місць 
на українському ринку питної води.

Згідно з дослідженнями міжнародної соціо-
логічної компанії “InMind” у 2017 році серед киян 
щодо виявлення їх переваг серед джерел спожи-
вання питної води було виявлено лідера. Сегмент 
опитування складали споживачі та потенційні клі-
єнти послуги «доставка води додому», чоловіки та 
жінки, що проживають у Києві, із середнім та вище 
середнього рівнем доходу.

В результаті опитування виявлена тенденція 
зростання споживання очищеної води з доставкою 
додому та зниження ймовірності використання 
бутильованої води з магазину. Зокрема, 12% рес-
пондентів готові отримати послугу доставки бути-
льованої води додому, а 15% респондентів дові-
ряють якості бутильованої води. Виходячи з цього, 

можемо стверджувати, що потенційних клієнтів 
доставки питної води значно більше, ніж реальних 
користувачів цієї послуги.

Однак потенційним клієнтам необхідна додат-
кова інформація щодо цієї послуги для прийняття 
рішення про її використання. В процесі опиту-
вання виявилося, що серед досліджуваних торго-
вих марок бутильованої води в Україні найбільш 
впізнананим брендом є ТМ «Небесна Криниця» 
(рис. 5).

ТМ «Еталон» демонструє позитивну динаміку і 
щодо збільшення своєї частки ринку, адже частка 
споживачів, які заявили про те, що користуються 
водою цієї ТМ, зросла за останні 2 роки майже в 
2 рази (з 6% до 11%), що помістило її в трійку ліде-
рів на ринку доставки води домогосподарствам 
Києва (рис. 6).

Однією з головних проблем ринку сьогодні є 
зовсім не криза. Складно підтримувати ринок за 

Рис. 5. Рівень знання торгових марок на ринку бутильованої води

 

 
Рис. 6. Вибір київських домогосподарств [3]
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умови відсутності адекватних санітарних вимог на 
бутильовану питну воду формату 18,9 л. Однак 
працює цей ринок навіть не за правилами, а за 
певними схемами. Старі стандарти щодо водо-
проводу, мінеральних вод, інших форматів бути-
льованих вод, Постанова «Про затвердження 
Державного гігієнічного нормативу» від 4 вересня 
2008 року № 12 (Показники безпеки та якості 
фасованої питної води) та інші документи є неко-
ректними для ринку HOD, отже, призводять до 
зловживань з боку представників контролюючих 
органів [4].

Налагоджена система роботи всіх операто-
рів ринку, їхня активна діяльність щодо підви-
щення культури споживання води та використання 
послуги її доставки, а також постійна взаємодія з 
партнерами та клієнтами є запорукою багаторіч-
ного та стабільного розвитку ринку доставки бути-
льованої води в оселі та офіси [5].

Висновки з проведеного дослідження. 
Ринок питної води в Україні є новим, але дуже пер-
спективним. З кожним роком обсяги виробництва 
зростають, як і кількість підприємств у цій галузі. 
Саме тому важливо підвищувати конкурентоспро-
можність підприємства. Завод, на базі якого про-
водилося дослідження ТОВ «Компанія Субос», що 
випускає питну воду торгової марки «Еталон», має 
високі позиції на цьому ринку та входить в трійку 
підприємств, які вибирають українські споживачі, 
що свідчить про перспективи розвитку ринку пит-

ної води в Україні, а саме популяризацію питної 
води серед населення України, введення іннова-
цій на ринку та можливості реалізації продукту на 
інших ринках.
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У статті розроблено системно-рефлексив-
ний підхід до контролю розвитку промисло-
вого підприємства, в основу якого покладено 
моделі виявлення та аналізу відхилень про-
гнозних та планових показників та встанов-
лення залежностей між цими відхиленнями 
в процесі реалізації стратегії розвитку про-
мислового підприємства.
Ключові слова: контроль, розвиток, про-
мислове підприємство, системно-рефлек-
сивний підхід, модель, показники, залежності.

В статье разработан системно-рефлек-
сивный подход к контролю развития про-
мышленного предприятия, в основу кото-
рого положены модели выявления и анализа 
отклонений прогнозных и плановых показа-
телей, установление зависимостей между 
этими отклонениями в процессе реализа-

ции стратегии развития промышленного 
предприятия.
Ключевые слова: контроль, развитие, 
промышленное предприятие, системно-
рефлексивный подход, модель, показатели, 
зависимости.

The article develops a system-reflexive 
approach to the control of the development 
of an industrial enterprise, which is based on 
models of detection and analysis of devia-
tions of predictive and planned indicators and 
the establishment of dependencies between 
these deviations in the process of realization 
of the strategy of development of an industrial 
enterprise.
Key words: control, development, industrial 
enterprise, system-reflexive approach, model, 
indicators, dependencies.

Постановка проблеми. Необхідність у засто-
суванні рефлексивного управління виникає, коли 
немає можливості прямого управління, тобто від-
носини між економічними агентами не є відноси-
нами прямого підпорядкування. Таке управління 
є неціновим методом підвищення купівельного 
попиту. Особливості рефлексивного управління 
визначають його важливу роль у забезпеченні 
конкурентоспроможності промислових підпри-
ємств [5].

Контроль є функцією процесу управління та 
має здійснюватися безперервно. Це зумовлено 
тим, що прогнозування та планування розвитку 
промислового підприємства переважно здійсню-
ються на стратегічному рівні, а контроль розвитку 
потрібен на кожному етапі реалізації запланова-
них заходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Більшість дослідників сходиться на думці, що 
контроль є найважливішою та найскладнішою 
з функцій управління розвитком підприємства. 
Так, І.М. Герчікова вважає, що контроль є одним 
із головних інструментів розроблення рішень, 
який забезпечує функціонування підприємства та 
досягнення цілей як під час стратегічного, так під 
час оперативного управління [1]. 

Є деякі незначні розбіжності у визначенні сут-
ності та головних рис управлінського контролю. 
Згідно з визначенням [1], управлінський контроль 
має забезпечувати оцінювання реального стану 
системи та створювати підґрунтя для корегування 
планів розвитку та відповідних заходів. 

Згідно з [4], контроль завдяки механізму зво-
ротного зв’язку дає можливість керівництву під-
приємства оцінити вірність прийнятих стратегіч-
них рішень та необхідність їх корегування. Там 

же контроль визначається як процес оцінювання 
досягнутих результатів. 

Також управлінський контроль визначається 
як комплексний процес, який спрямований на 
формування структури, у межах якої управлін-
ський апарат здатен досягти корпоративних цілей 
раціонально та ефективно. Цей процес охоплює 
все підприємство, визначає чіткі одиниці виміру 
результатів та оцінок, а також концентрується на 
постійному проведенні порівняння фактичних 
показників з плановими [3; 6]. 

Процес контролю – це визначення стандартів, 
фактично досягнутих результатів та здійснення 
корегування, якщо результати відрізняються від 
стандартів [2].

Тобто головною ціллю контролю є виконання 
планів шляхом оцінювання відхилень та відпо-
відної адаптації. При цьому слід ураховувати, що 
відхилення можуть бути внаслідок зовнішніх та 
внутрішніх впливів. Розгляд джерел відхилень від 
планів потребує використання системного підходу, 
а можливість виникнення відхилень саме внаслі-
док реагування контрагентів на плани підприєм-
ства – використання рефлексивного підходу.

Таким чином, в аспекті системно-рефлексив-
ного управління розвитком промислового підпри-
ємства під контролем пропонується розуміти про-
цес оцінювання розвитку підприємства внаслідок 
реалізації запланованих заходів та непрогнозова-
них впливів зовнішнього середовища, а також про-
цес корегування планів розвитку промислового 
підприємства для усунення наслідків негативних 
впливів та максимізації ефектів від позитивних 
тенденцій з урахуванням особливостей рефлек-
сивних ланцюгів під час прийняття рішень контр-
агентами та співробітниками підприємства.
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Дослідження контролю на промислових 
підприємствах в аспекті забезпечення розви-
тку здійснювали такі науковці, як І.М. Герчі-
кова, І.С. Грозний, У.М. Раїмбаєв, І.М. Крейдич, 
Б.Г. Літвак, О.К. Скрыль, O.Е. Федорович. Але 
здебільшого ці дослідження вирішували окремі 
питання контролю розвитку, причому системно-
рефлексивний аспект здійснення контролю на 
промисловому підприємстві не знайшов широ-
кого висвітлення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розроблення системно-рефлексивного підходу до 
контролю розвитку промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Традиційно контроль під час управління підпри-
ємством починається з оцінювання відхилень 
фактичних показників від планових, причому 
як показники для контролю використовуються 
загальноприйняті показники ефективності підпри-
ємства (прибуток, обсяг реалізації тощо). Але це 
не завжди дає змогу адекватно оцінити процеси, 
які проходять як у зовнішньому, так й у внутріш-
ньому середовищі підприємства. Показники, що 
контролюються за традиційного управління під-
приємством, можуть відповідати плановим лише 
на початку реалізації планів, тоді як контрагенти 
підприємства вже почали реагувати на дії підпри-
ємства. Також фактичні показники можуть співпа-
дати з плановими не завдяки точному виконанню 
планів, а через випадкові події, які мають позитив-
ний вплив. Усе це веде до того, що керівництво 
підприємства має хибне уявлення про стан роз-
витку в короткочасному періоді, тоді як приховані 
проблеми накопичуються та погрожують катастро-
фічними наслідками. 

Отже, необхідно не лише оцінювати відхилення 
фактичних показників розвитку підприємства від 
їх запланованих значень, а й аналізувати стани 
зовнішніх систем та стани складників системи про-
мислового підприємства на предмет їх відмінності 
від тих уявлень, які було отримано на етапі про-
гнозування. 

Під час контролю розвитку промислового під-
приємства пропонується відокремлювати чотири 
етапи контролю (рис. 1):

– контроль зовнішнього середовища;
– контроль внутрішнього середовища;
– контроль показників розвитку;
– коригування планів.
Перші два етапи здійснюються паралельно, їх 

мета – оцінити фактичні значення тих чинників, які 
досліджувалися під час здійснення прогнозів. Це 
зумовлено тим, що дослідження зовнішнього та 
внутрішнього оточення на етапах виявлення поми-
лок у прогнозах ще не потребує більш детального 
аналізу взаємних зв’язків цих складників загальної 
мета-системи, тому ці процеси можуть бути асинх-
ронними. 

На етапі контролю зовнішнього середовища 
пропонується досліджувати фактичні показники, 
що характеризують контрагентів та їх поведінку 
у відповідь на дії промислового підприємства 
для вдосконалення системи прогнозування. При 
цьому виконуються такі основні процеси:

– оцінювання фактичних значень прогнозо-
ваних показників, завдяки якому виявляються 
помилки в прогнозах, які в подальшому призвели 
(або, навпаки, не призвели, хоча це було вірогідно) 
до відхилень у показниках розвитку промислового 
підприємства;

– виявлення чинників, які вплинули на зміну 
поведінки контрагентів, унаслідок чого здійснені 
прогнози не виправдалися, тобто виявлення 
наслідків рефлексивної поведінки контрагентів 
промислового підприємства;

– уточнення прогнозних моделей, яке здій-
снюється на основі використання даних попере-
днього процесу, передусім інформації щодо осо-
бливостей реагування контрагентів промислового 
підприємства.

На етапі контролю внутрішнього середовища 
пропонується досліджувати фактичні значення 
показників, що характеризують діяльність підроз-
ділів та окремих співробітників промислового під-
приємства [7]. Причому на відміну від дослідження 
зовнішнього середовища, вплив на який у промис-
лового підприємства здебільшого незначний, на 
внутрішнє середовище система управління підпри-
ємствам має повний вплив. Тому досліджуються не 
прогнози, а плани, які було встановлено для підроз-
ділів промислового підприємства. На етапі контр-
олю внутрішнього середовища розглядаються не 
основні заплановані показники розвитку, а друго-
рядні, які характеризують створення умов для роз-
витку на рівні всіх причетних підрозділів підприєм-
ства. При цьому виконуються такі основні процеси:

– оцінювання фактичних значень запланова-
них показників за підрозділами, що дає підстави 
для подальшого аналізу, чому саме та в який 
момент виникли відхилення;

– виявлення чинників, які вплинули на неза-
плановану поведінку робітників, із розподілом на 
чинники, які були невірно оцінені, та чинники, існу-
вання яких не було враховано під час планування;

– уточнення моделей, що описують пове-
дінку співробітників, завдяки чому поліпшується 
подальше планування траєкторії розвитку про-
мислового підприємства.

На етапі контролю показників розвитку здій-
снюється дослідження розвитку підприємства як 
траєкторії системи. На цьому етапі розрахову-
ються раніше встановлені показники, що характе-
ризують розвиток промислового підприємства, та 
досліджується, як на них вплинули відхилення від 
прогнозів та планів. При цьому виконуються такі 
основні процеси:
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– оцінювання показників розвитку за напря-
мами, такими як отримання чистого прибутку та 
підвищення ринкової вартості промислового під-
приємства (фінансовий напрям), збільшення обся-
гів реалізації та обсягів виробництва усього або за 
видами продукції (маркетинговий та виробничий 
напрями), зміна частки промислового підприєм-
ства на ринку (напрям конкурентоздатності);

– співставлення показників розвитку з друго-
рядними показниками внутрішнього середовища, 
яке дає можливість установити помилки в оцінках 
рефлексивної поведінки співробітників підприєм-
ства або їх груп;

– співставлення показників розвитку з показ-
никами зовнішнього середовища, яке необхідне 
для виявлення помилок в оцінках рефлексивної 
поведінки контрагентів промислового підприєм-
ства.

Завершальним етапом контролю розвитку 
промислового підприємства є етап корегування 

планів, на якому отримані раніше відхилення та 
висновки щодо їх причин використовуються для 
побудови вдосконалених стратегічних планів. При 
цьому виконуються такі основні процеси:

– аналіз впливу відхилень від прогнозів на 
відхилення від планів, тобто будуються моделі, 
які відображають залежності між прогнозами, пла-
нами, фактичними значенням та потрібними для 
досягнення цілей розвитку корегуючи ми впли-
вами;

– формування заходів для впливу на вну-
трішнє середовище, до яких переважно належать 
дії з управління персоналом, адже це найбільш 
непрогнозований складник системи промисло-
вого підприємства, рефлексивне реагування якого 
веде до порушення планів;

– формування заходів для адаптації до 
зовнішнього середовища, до яких належать пере-
дусім заходи з адаптації маркетингової стратегії 
згідно з діями контрагентів, але також можуть бути 

 Рис. 1. Послідовність реалізації системно-рефлексивного підходу  
до контролю розвитку промислового підприємства
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заходи з удосконалення інших сфер діяльності 
підприємства, якщо, наприклад, під час прогнозу-
вання не було враховано виникнення нових техно-
логій, змін у законодавстві тощо.

Деякі з вищеописаних процесів є доволі рутин-
ними, виконання їх добре досліджено та не потре-
бує розроблення спеціалізованих інструментів. 
При цьому можуть використовуватися інструменти 
інших дослідників у сфері управління підприєм-
ством або раніше розроблені в даному досліджені 
методи прогнозування та планування. Такими є 
процеси оцінювання фактичних значень показни-
ків, формування заходів для корегування планів, 
співставлення показників розвитку з другоряд-
ними показниками. Але інші процеси потребують 
наявності спеціалізованих методів та моделей, які 
надають можливість урахувати поведінку контр-
агентів та співробітників промислового підприєм-
ства в аспекті системно-рефлексивного підходу. 
До таких процесів належать:

– виявлення чинників, які вплинули на зміну 
поведінки контрагентів;

– виявлення чинників, які вплинули на неза-
плановану поведінку робітників;

– аналіз впливу відхилень від прогнозів на від-
хилення від планів.

Для забезпечення виконання цих процесів про-
мисловим підприємством розроблено відповідний 
комплекс економіко-математичних моделей [8], 
які дають можливість формалізувати контроль під 
час системно-рефлексивного управління промис-
ловим підприємством.

Модель виявлення чинників, що вплинули на 
зміну поведінки контрагентів, базується на аналізі 
залежностей між фактичними показниками діяль-
ності промислового підприємства, які є публіч-
ними та на підставі яких його контрагенти можуть 
змінювати свою стратегію, та між показниками, що 
характеризують стратегію контрагентів. Послідов-
ність виявлення містить такі етапи:

– формування переліку другорядних показни-
ків діяльності промислового підприємства, що є 
залежними від зовнішнього середовища та фак-
тичні значення яких відрізняються від запланова-
них;

– формування переліку показників зовніш-
нього середовища, що відрізняються від прогнозо-
ваних;

– визначення пар із показників діяльності 
підприємства та пов’язаних із ними показників 
зовнішнього середовища;

– аналіз пар показників на наявність кореляції 
між ними.

Модель для виявлення чинників, які вплинули 
на зміну поведінки контрагентів, має такий вигляд 
(формули 1–6):
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s S= 1,..., ,

d D= 1,..., ,

t T= 1,..., ,

де W  – множина другорядних показників діяль-
ності промислового підприємства, які є залежними 
від зовнішнього середовища та фактичні значення 
яких відрізняються від запланованих;

Ws  – множина значень s-го другорядного 
показника діяльності промислового підприємства;

wt
s  – значення s-го другорядного показника 

діяльності промислового підприємства у момент 
часу t;

E  – множина показників зовнішнього серед-
овища, які відрізняються від прогнозованих;

Ed  – множина значень d-го показника зовніш-
нього середовища;

et
d  – значення d-го показника зовнішнього 

середовища у момент часу t;
P  – матриця пар показників діяльності підпри-

ємства та пов’язаних із ними показників зовніш-
нього середовища, а також змінної, яка харак-
теризує попередню експертну оцінку зв’язку між 
ними;

bs d,  – значення попередньої експертної оцінки 
між d-им показником зовнішнього середовища та 
s-им показником діяльності промислового підпри-
ємства;

K  – матриця оцінок кореляційного зв’язку між 
парами показників діяльності підприємства та 
пов’язаних з ними показників зовнішнього серед-
овища;

Ks d,  – кореляція між d-им показником зовніш-
нього середовища та s-им показником діяльності 
промислового підприємства;

S  – кількість другорядних показників діяль-
ності промислового підприємства, які є залежними 
від зовнішнього середовища та фактичні значення 
яких відрізняються від запланованих;
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D  – кількість показників зовнішнього серед-
овища, які відрізняються від прогнозованих;

T  – кількість періодів, які пройшли з початку 
реалізації стратегії промислового підприємства 
розвитку до моменту контролю.

Таким чином, завдяки порівнянню кореляції між 
фактичними значеннями показників та експерт-
ними попередніми оцінками може бути виявлено 
розходження та здійснено вдосконалення моде-
лей прогнозування та планування.

Своєю чергою, виявлення чинників, які впли-
нули на поведінку робітників, потребує обробки 
даних щодо їх відношення до встановлених для 
їх підрозділів планів розвитку. Найбільш пошире-
ними помилками під час установлення завдань у 
системі внутрішнього середовища промислового 
підприємства є такі:

– невідповідність масштабу завдання рівню 
виконавця, коли на нижчих ланках ставлять 
завдання більш високих рівнів (наприклад, збіль-
шення обсягів реалізації усього підприємства для 
окремих виконавців на рівні виробничого підроз-
ділу або планового підрозділу);

– невідповідність установлених завдань наяв-
ним ресурсам (виробничим, кадровим, фінансо-
вим);

– помилки під час управління проектами, роз-
поділу ресурсів, мотивації робітників тощо.

Для формалізації цих помилок та подальшого 
виявлення чинників, що вплинули на поведінку 
робітників, пропонується здійснювати анонімне 
перехресне анкетування, завдяки якому може 
бути оцінено суб’єктивне сприйняття робітни-
ками завдань. Шкала кількісного оцінювання для 
суб’єктивних якісних оцінок робітниками встанов-
лених для них завдань представлена в табл. 1.

Результати анкетування дають можливість 
вирішити два питання. Перше – встановити, чи 
вважають робітники встановлені завдання адек-
ватними.

Залежно від цього можна робити висновки 
щодо наявності прихованого спротиву та опорту-
ністичної поведінки.

Друге питання – це ступінь одностайності у 
відношенні робітників до встановлених завдань. 

Це дає змогу оцінити, чи є відношення колективу 
цілісним.

Для оцінювання думки колективу щодо відпо-
відності встановлених завдань пропонується роз-
раховувати оцінку як нормоване від 0 до 1 відхи-
лення від максимального значення (формула 7):
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b B z= 1,..., ,

z Z= 1,..., ,

де Mz  – оцінка колективом якості z-го встанов-
леного завдання;

mz b
lev
,  – оцінка b-им співробітником відповідності 

рівню виконавця z-го завдання;
mz b
res
,  – оцінка b-им співробітником відповідності 

наявним ресурсам z-го завдання;
mz b,

man  – оцінка b-им співробітником якості управ-
ління під час виконання z-го завдання;

mMaxSum  – максимально можлива негативна 
оцінка завдання;

Bz  – кількість співробітників, які причетні до 
виконання z-го завдання;

Z  – кількість завдань, які було встановлено 
для досягнення цілей розвитку.

Для оцінювання ступеню одностайності у відно-
шенні робітників до встановлених завдань пропо-
нується розраховувати коефіцієнт варіації, тобто 
відношення стандартного відхилення до серед-
ньої вибірки (формули 8–9):
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де Dz  – коефіцієнт варіації оцінок колективом 
z-го встановленого завдання;

mz b
lev
,  – оцінка b-им співробітником відповідності 

рівню виконавця z-го завдання;

Таблиця 1
Оцінки суб’єктивного відношення робітників до встановлених  завдань

Оцінка Відповідність  
рівню виконавця

Відповідність ресурсам Якість управління

4 Має виконуватися на три та більше 
рівнів ієрархії вище або нижче

Ресурсів недостатньо Не дає можливості виконати 
завдання

3
Має виконуватися на один-два 
рівня ієрархії вище або нижче

Може бути виконано за наяв-
них ресурсів, але з надмірними 
зусиллями

Суттєво погіршує якість та 
повноту виконання завдання

2 Має виконуватися іншими вико-
навцями на тому ж рівні

План занижено порівняно зна-
явними ресурсами

Завдання може бути виконане 
з деякими вадами

1 Відповідає рівню виконавця Відповідає ресурсам Повністю задовільна
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mz b
res
,  – оцінка к b-им співробітником відповід-

ності наявним ресурсам z-го завдання;
mz b,

man  – оцінка b-им співробітником якості управ-
ління під час виконання z-го завдання;

mz
aver  – середнє усіх оцінок для z-го завдання;

Bz  – кількість співробітників, які причетні до 
виконання z-го завдання;

Z  – кількість завдань, які було встановлено 
для досягнення цілей розвитку.

Під час розрахунку ступеню одностайності у 
відношенні робітників до встановлених завдань 
оцінки за різними видами відповідності не роз-
різняються, адже завданням є оцінити загальну 
одностайність, хоча також можливо розрахову-
вати той самий коефіцієнт окремо для кожної з 
оцінок: відповідності рівню виконавця, в і д п о в і д -
ності ресурсам та якості управління. 

Під час моделювання третього специфічного 
складника контролю розвитку промислового під-
приємства, впливу відхилень від прогнозів на від-
хилення від планів, здійснюється дослідження 
залежностей запланованих цільових показників 
розвитку промислового підприємства та прогно-
зованих показників зовнішнього середовища. Для 
цього пропонується здійснити кореляційно-регре-
сійний аналіз відхилень від планів та прогнозів, 
які описано в моделі системно-рефлексивного 
прогнозування розвитку промислового підприєм-
ства. У результаті кореляційно-регресійного ана-
лізу можуть бути отримані залежності такого виду 
(формули 10–16):
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де f fE E
� �

1 7... � – функції, що відображають залеж-
ність між відхиленнями планів та прогнозів та які 
отримано шляхом апроксимації фактичних даних;

�dt
E1� – відхилення від планового значення 

обсягу реалізації за видами продукції на момент 
часу t;

�dt
E2� – відхилення від планового значення рен-

табельності продукції на момент часу t;
�dt

E3� – відхилення від планового значення рин-
кової вартості підприємства на момент часу t;

�dt
E4 � – відхилення від планового значення 

частки підприємства на ринку на момент часу t;
�dt

E5� – відхилення від планового значення 
порівняльної ефективності виробничих технологій 
на момент часу t;

�dt
E6� – відхилення від планового значення кон-

курентоспроможності продукції на момент часу t;
�dt

E7� – відхилення від планового значення 
порівняльної відомості бренду на момент часу t;

�Wt
1� – відхилення прогнозу розвитку ринку 

сировини від фактичних значень на момент часу t;
�Wt

2� – відхилення прогнозу розвитку конкурен-
тів від фактичних значень на момент часу t;

�Wt
3� – відхилення прогнозу розвитку спожива-

чів від фактичних значень на момент часу t;
�Wt

4 � – відхилення прогнозу розвитку поста-
чальників від фактичних значень на момент часу t;

�Wt
5� – відхилення прогнозу розвитку ринку 

фінансів від фактичних значень на момент часу t;
�Wt

6� – відхилення прогнозу розвитку ринку робо-
чої сили від фактичних значень на момент часу t;

t T= 1,...,  – період часу, за який проводиться 
аналіз, від початку реалізації стратегії розвитку до 
моменту здійснення контролю.

Параметризацію вищезгаданих функцій пропо-
нується здійснювати шляхом кореляційно-регре-
сійного аналізу. Причому не всі потенційні пара-
метри можуть увійти до апроксимованих функцій, 
а лише ті, які мають необхідну ступінь кореляції, 
тобто відхилення яких корелюють із відхиленнями 
планових показників. Аналіз коефіцієнтів апрокси-
мованих функцій надає можливість установити, які 
саме чинники зовнішнього середовища вплинули 
на неможливість досягнути цільових показників. 
Це є підставою для поліпшення моделей прогно-
зування та формування заходів для подальшої 
адаптації промислового підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, в основу системно-рефлексивного підходу 
до контролю розвитку промислового підприємства, 
що пропонується, покладено моделі виявлення та 
аналізу відхилень прогнозних та планових показ-
ників та встановлення залежностей між цими від-
хиленнями в процесі реалізації стратегії розвитку 
промислового підприємства. Використання цього 
підходу надає можливість виявляти причини від-
хилень фактичних показників від планових та здій-
снювати корегування заходів для забезпечення 
розвитку промислового підприємства.
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Обгрунтовано доцільність розгляду інте-
лектуальної культури в системі управління 
знаннями, розкрито її суть та структуру. 
Акцентовано на необхідності розвитку куль-
тури мислення, культури дії та культури 
спільної праці як різновиду інтелектуальної 
культури. Виділено інструментальний і 
морально-етичний складники інтелектуаль-
ної культури в системі управління знаннями.
Ключові слова: інтелектуальна культура, 
культура мислення, культура дії, культура 
спільної праці, інтелектуалізація, управління 
знаннями, інтелектуальна безпека, еконо-
міка знань, цінності.

Обоснована целесообразность рассмотре-
ния интеллектуальной культуры в системе 
управления знаниями, раскрыты ее суть и 
структура. Акцентировано на необходимо-
сти развития культуры мышления, куль-
туры действия и культуры совместной 
работы как разновидности интеллектуаль-
ной культуры. Выделены инструменталь-

ная и морально-этическая составляющие 
интеллектуальной культуры в системе 
управления знаниями.
Ключевые слова: интеллектуальная 
культура, культура мышления, культура 
действия, культура совместной работы, 
интеллектуализация, управление знаниями, 
интеллектуальная безопасность, эконо-
мика знаний, ценности.

The expediency of considering an intellectual cul-
ture in the system of knowledge management is 
justified, its essence and structure are revealed. 
The emphasis is on the need to develop a cul-
ture of thinking, culture of action and a culture of 
joint (collaborative) work as a kind of intellectual 
culture. The instrumental and moral – ethical 
components of intellectual culture in the system 
of knowledge management are highlighted.
Key words: intellectual culture, culture of think-
ing, culture of action, culture of joint work, intellec-
tualization, knowledge management, intellectual 
security, knowledge economics, values.

Постановка проблеми. Управління знаннями 
є складним процесом, ефективність якого визна-
чається багатьма чинниками, серед яких особливе 
місце займає культурологічний, трансформований 
в інтелектуальну культуру. Доцільність розгляду 
інтелектуальної культури в управління знаннями 
підтверджується як поведінковим, так і технологіч-
ним підходами. Поведінковий аспект відображає 
моделі поведінки на основі цінностей, а технологія 
є своєрідною культурою матеріально-практичної 
діяльності людини, якій властива творчіть.

Розширення інформаційного простору, стрімка 
інформатизація виходять за межі суто технічного 
і технологічного розвитку, акцентуючи свою увагу 
на соціально-культурному контексті з орієнтацією 
на розвиток людини.Таким чином, новий характер 
етичних проблем, що виникають у процесі управ-
ління знаннями, спонукає звертатися до інтелекту-
альної культури, яка стає системотвірною основою 
побудови економіки знань і здійснення управлін-
ських процесів на етичній основі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Забезпечення лідерських позицій на ринку і здо-

буття нових конкурентних переваг сьогодні від-
бувається на основі використання знань, інтелек-
туального капіталу та інтелектуальних активів. 
З огляду на це, проблематика управління зна-
ннями є предметом активних дискусій і наукових 
досліджень. 

Важливим є науковий доробок вітчизняних 
науковців, які досліджують різні аспекти управ-
ління знаннями. Серед них виділяємо публікації, 
присвячені розгляду моделі та процесу управ-
ління знаннями [1; 2; 11], управління знаннями як 
конкурентної переваги [6]. Управління знаннями 
в системі інноваційного розвитку організації та 
висвітлення цієї проблематики в стратегічному 
ракурсі відображають монографії і статті [4; 8; 12]. 
Становлення інтелектуально-знаннєвої економіки 
стимулювало науковців розширити простір науко-
вих досліджень і розглядати управління знаннями 
в єдиній парадигмі інтелектуалізації суспільства, 
економіки та менеджменту [7; 10].

Оскільки в складній категоріальній системі 
«людина – знання – економіка – суспільство» 
присутній культурний вимір, виникла потреба 
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наукових розвідок культурологічного чинника. 
Однак поки що дослідники обмежуються роз-
глядом цієї проблеми стосовно корпоративної 
культури [5], розглядаючи інтелектуальну куль-
туру як складник інноваційної культури [3] чи 
прив’язуючись до якості освіти [9], таким чином, 
звужуючи сутність цієї категорії, яка має авто-
номне значення і своє змістове наповнення. 
З огляду на це, постає потреба в поглибленому 
дослідженні феномену інтелектуальної куль-
тури в контексті системи управління знаннями як 
модерного об’єкту управління. 

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в обґрунтуванні доцільності розгляду інтелекту-
альної культури в системі управління знаннями, 
висвітленні її суті та структури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному суспільстві основним ресурсом є 
знання, домінують наукомісткі технології, зміню-
ється тип взаємодії, інтелектуальна діяльність 
стає формою прояву культури, тому об’єктивно 
виникає потреба в культурі інтелектуального зба-
гачення. Необхідність розгляду чинника культури 
в системі управління знаннями підтверджують 
науковці. Зокрема, Ю. Вовк [2] серед основних 
аспектів моделі управління знаннями (техноло-
гія, інфраструктура, інформаційне забезпечення) 
виділяє окремим складником культуру (усвідом-
лення ролі працівника як носія знань,створення 
умов для обміну знаннями). Аналогічної думки 
дотримується Й. Ситник, зазначаючи, що «у 
центрі управління знанями завжди перебуває 
людина – носій і творець знань, які вона генерує, 
поширює та застосовує через призму свого осо-
бистісного світогляду, ідеологічних переконань, 
цінностей, національних традицій та звичаїв, 
умінь, інтуїції, власного рівня освіти, теоретичних 
надбань і практичного досвіду, професійних нави-
чок та ділових і соціальних контактів» [7, с. 53]. 
Світогляд, цінності, традиції та звичаї, національ-
ний менталітет – усе це складники організацій-
ної культури, яка в системі управління знаннями 
трансформується в інтелектуальну культуру як 
вищий прояв культури інтелектуального суспіль-
ства й менеджменту організацій.

У сутнісне розуміння інтелектуальної куль-
тури науковці вкладають адаптаційну здатність 
на основі знань, моделювання поведінки на 
основі аналізу, інноваційне мислення, адекватне 
відображення дійсності, емоційно-пізнавальнау 
активність. Так, К.В. Тамбовська підкреслює, що 
«інтелектуальна культура являє собою генеру-
вання суб’єктивно нової інформації на основі пев-
них даних; адаптацію індивіда до зміни зовнішніх 
умов; зміну поведінки на основі аналізу ситуації; 
розв’язання проблем шляхом створення стра-
тегії; відображення об’єктивної картини оточую-
чого» [9, с. 167].

Ми розуміємо інтелектуальну культуру як сис-
тему відносин, які виникають між учасниками 
інтелектуальної, інноваційної й інформаційної 
діяльності на основі культури мислення, куль-
тури дії, культури спільної праці, спрямованої на 
примноження знань і розвиток інтелектуального 
капіталу. Відносини між людьми формуються 
на основі цінностей. Базовими цінностями інте-
лектуальної культури є знання, інтелектуальна 
свобода, саморозвиток, творчість, інформаційна 
відкритість, довіра, співпраця, відповідальність, 
толерантність.

Культура мислення є первинною ланкою у 
циклі управління знаннями й інноваційною діяль-
ністю. Основна цінність – якість мислення й думки, 
інтелектуально-творча свобода. Вона передбачає 
вибір методів мислення, які забезпечують еконо-
мічність мислення, тобто швидкість реагування на 
події, якість думки, темп прийняття управлінського 
(господарського, виробничого) рішення й опера-
тивність вирішення проблем. Оскільки мислення 
здатне поєднувати в собі раціональну, творчу та 
інтуїтивно-чуттєву константи людини, то культура 
мислення є частиною всієї сукупності структурних 
компонентів особистісної культури.

Культура дії є активним аспектом і наслідком 
культури мислення. Основна цінність – відпові-
дальність. Вона передбачає вибір способів діяль-
ності, які відображають економічність культури дії, 
зокрема темпи освоєння нових знань, продуктив-
ність процесу набуття нових знань, гнучкість зміни 
виду праці чи способів виконання робіт. Куль-
тура дії стосується соціальної та професійної дії. 
Результатом соціальної дії стає набуття людиною 
професійного статусу в суспільстві відповідно до 
свого рівня культури. Результатом професійної дії 
є досягнення професійної мети і реалізація потен-
ціалу, що трансформується в людський капітал.

Культура спільної праці відображає вміння пра-
цювати в команді для примноження знань, тому 
основна цінність – довіра. Різновидом культури 
спільної праці є комунікативна культура, шо дає 
змогу репрезентувати думки кожної особистості 
за допомогою вербальних і невербальних спосо-
бів спілкування. Комунікативна культура підвищує 
продуктивність передачі знань. Цей вид культури 
доповнюється культурою обміну, спрямованою 
на запобігання дефіциту знань.У зв’язку із цим 
дослідники стверджують, що «нерівномірний роз-
поділ знань серед працівників організації призво-
дить до дефіциту знань. Для недопущення (або 
зменшення) дефіциту знань керівництво підпри-
ємства повинне управляти процесом поширення 
й обміну знаннями, спрямовуючи свої зусилля 
на вирішення таких важливих завдань, як: пошук 
необхідних знань, забезпечення швидкого доступу 
співпрацівників до знань, швидкого витягання 
знань із корпоративної пам'яті; передача знань 
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шляхом використання нових інформаційних і теле-
комунікаційних технологій за умови забезпечення 
відповідного нормативно-правового регулювання 
доступу до інформаційних ресурсів; створення 
умов для обміну досвідом унаслідок групової взає-
модії, неформального спілкування співпрацівників 
підприємства; засвоєння знань, створення мож-
ливостей для навчання і підвищення кваліфікації 
працівників підприємства» [2, с. 349].

У табл. 1 відображено складники інтелектуаль-
ної культури та їх змістове наповнення.

Про високий рівень інтелектуальної, як і кор-
поративної культури взагалі, свідчить ступінь 
залучення всіх категорій персоналу до процесу 
творення знань та інших етапів управління зна-
ннями. Відчуття співучасті і причетності до проце-
сів є ефективним мотиваційним чинником розши-
рення простору й аудиторії знань і стимулятором 
підвищення рівня інтелектуальної культури. На 
етапі обміну знаннями виникає багато труднощів 
етичного характеру, зумовлених як небажанням 
ділитися ними, відсутністю довіри між праців-
никами, поширеною практикою недоброчесної 
поведінки і несанкціонованого привласнення 
знань, так і відсутністю регламентувально-інсти-
туційних запобіжників забезпечення чіткості й 
прозороситі процесу обмінку знаннями. Підви-
щення рівня довіри забезпечується мотивацій-
ними й нормативними чинниками та неформаль-
ним спілкуванням, що об’єднує людей. На тлі 
цього виникла практика об’єднання людей-одно-
думців, які мають спорідні інтереси в професійній 
чи іншій сфері і готові передавати свій досвід та 
обмінюватися знаннями у формі спільноти прак-
тики (community of practice). Мотиваційним фак-
тором обміну знаннями є моделі неформального 
спілкування, спільні дослідницькі проекти, різно-
манітні стратегічні альянси, проведення тренін-
гів та інших форм навчання. Інтернаціоналізація 
бізнес-процесів, утворення транснаціональних 
корпорацій із мультикультурними традиціями 
також загостюють проблему інтелектуального 
обміну, технологічного розвитку, міжнародного 
трансферу технологій, захисту інтелектуальної 
власності, комунікацій та інших аспектів управ-

ління знаннями в сенсі економічної безпеки. 
Ці проблеми можуть вирішуватися як у рамках 
інституційно-правового поля як інструменталь-
ної частини впливу, так і шляхом неформальної 
взаємодії, побудованої на доброчесній поведінці 
і моральних засадах. Ефективним інструментом, 
який охоплює інструментальну й етичну частини 
співпраці, стає культура проектів, заснована на 
відповідальності, толерантності, довірі, здатна 
поєднати цілі і стратегії.

Важливим атрибутом культури є історії, міфи, 
які відображають цінності організації, події в істо-
ричному ракурсі, поведінку й технології менедж-
менту, що використовували керівники в мину-
лому, тощо. Вони є одночасно неформалізованим 
видом знання. Метод передачі неформалізова-
ного знання через усну розповідь (сторітеллінг, 
від англ. Storytelling – «розповідання історій») 
доволі успішно використовується для перетво-
рення неформалізованого знання у формалізо-
ване завдяки високому ступеню сприйняття такої 
неформальним чином переданої інформації. 
У передачі знань важливу роль відіграє наставни-
цтво, тому доцільно розвивати культуру взаємо-
відносин для ефективної передачі знань і розвитку 
професійних якостей. 

Отже, науковці інтелектуальну культуру зде-
більшого пов’язують із культурою, що виникає в 
процесі обміну знаннями (культура спільної праці). 
І на цьому етапі важливим є мотиваційні контури, 
що заохочують до обміну знаннями. Однак відно-
сини людей навколо цінності знання, що є осно-
вою будь-якої культури, виникають і на інших 
етапах життєвого циклу знань, тому логічно роз-
глядати інтелектуальну культуру на всіх етапах. 
В умовах інтелектуалізації суспільства та менедж-
менту культурну традицію необхідно закладати 
ще на етапі створення нових знань, нових інно-
вацій (культура дії) і підтримувати її аж до етапу 
використання знань.Зокрема, це пояснюється 
стрімким поширенням штучного інтелекту, певною 
мірою пов’язаного з економічною безпекою (інте-
лектуальною безпею як окремого її виду). Тема 
цінностей як ядра культури зачіпає питання мети – 
для чого використовують і створюють нові знання, 

Таблиця 1
Складники інтелектуальної культури та їх суть

Складники інтелектуальної 
культури Основна цінність Сутнісне наповнення

Культура мислення Якість, інтелектуальна свобода Вибір методів мислення, які забезпечують 
економічність і якість мислення

Культура дії Відповідальність, якість  Є наслідком культури мислення і передба-
чає вибір способів діяльності, які відобра-
жають економічність культури дії

Культура спільної праці Довіра, відповідальність Ввідображає вміння працювати в команді, 
комунікаційну здатність для примноження 
знань 
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яку користь вони приносять суспільству, тобто 
це питання соціальної користі й етики. Активний 
прояв нових знань відбувається в процесі пошуку 
нових ідей, і тут елемент культури проявляється 
в доброчесності, завдяки якій підтверджується 
інтелектуальна сумлінність носія ідей. Для запо-
бігання появі псевдоідей чи запозичених ідей 
доцільно використовувати ментальні карти, які 
одночасно демонструють форму кооперування й 
творчої співпраці людей.

Важливо в контексті творчого розвитку розгля-
дати культуру свободи й культуру контролю.

Культура свободи дає людині право вибору 
моделі своєї поведінки без зовнішнього регу-
лювання. У системі управління знаннями куль-
тура свободи створює кращі умови для розви-
тку талантів, проявів креативності у вирішенні 
проблемних ситуацій, відходу від стандартних 
рішень. Не встановлюючи рамок і обмежень, 
культура свободи, однак, зобов’язує до високої 
відповідальності.

Культура контролю спрямована на беззасте-
режне дотримання норм і правил поведінки, при-
йнятих у суспільстві. у системі управління зна-
ннями цей вид культури стає гальмівною силою для 
творчого перетворення дійсності, оскільки модель 
поведінки регламентована і визначена певними 
алгоритмами. Для стабільного середовища стан-
дартні способи вирішення проблемних ситуацій 
є прийнятними, але в мінливому світі необхідно 
проявляти гнучке мислення. Зауважимо, що на 
певних етапах процесу управління знаннями цей 
вид культури буде ефективним. Зокрема, у про-
цесі структуризації знань на підприємстві чи від-
стежуванні ризикових ситуацій, пов’язаних з еко-
номічною безпекою, доводиться використовувати 
культуру контролю.

У термінологічному полі інтелектуальної куль-
тури виникає ще один вид – «культура знань 
(культурне середовище, яке б сприяло обміну 
знаннями та усувало б існуючі культурні бар’єри, 
включає усвідомлення важливості ролі співробіт-
ників, як носіїв унікальних знань, а також створення 
мотивацій для обміну знаннями» [6]. Цей вид інте-
лектуальної культури актуалізується в інтернаці-
ональному просторі, інфраструктура якого наси-
чена різноплановими джерелами інформацій та 
інформаційними каналами, поєднує віртуальну й 
реальну взаємодію на всіх етапах процесу управ-
ління знаннями. 

Висновки з проведеного дослідження. Сис-
тема управління знаннями спрямована на роз-
виток інтелектуального капіталу. Інтелектуальна 
культура є системою взаємопов’язаних категорій, 
серед яких виділяють знання як інтелектуаль-
ний складник світогляду й діяльності. Інтелекту-
альна культура відображає ставлення до знань 
як цінності, яка примножує нові знання і стимулює 

інноваційні процеси, свободу творчого мислення 
і моделювання майбутнього, усвідомлення відпо-
відальності за інтелектуальну безпеку. У системі 
управління знаннями інтелектуальна культура 
повинна бути присутня у всіх її підсистемах: інф-
раструктурній, яка гармонізує інтелектуально-
творчу діяльність, створюючи комфортне серед-
овище; підсистемі отримання знань, їх поширення 
та використання; підсистемі розвитку людських 
ресурсів, що забезпечує професійний розвиток, 
соціальну активність, професійну мобільність, 
саморозвиток особистості. Крім того, у всіх струк-
турних елементах цієї системи – інституційному, 
процесному, інформаційному, організаційному – 
присутній культурний вимір.

Виконуючи адаптивну функцію, інтелектуальна 
культура в умовах перехідних процесів і мінливих 
тенденцій стимулює появу нової якості мислення, 
економічним виразником якого стає швидкість 
мислення. Своєю чергою, нова якість мислення 
породжує нову форму інтелектуальної діяльності, 
спрямованої на стратегічне прогнозування і моде-
лювання.Так відбувається постійний взаємозв’язок 
інтелектуальної культури й інтелектуальної діяль-
ності, що забезпечує ефективну систему управ-
ління знаннями. Інтелектуальна культура завдяки 
регулятивній, нормативній, мотиваційній, комуні-
каційній та іншим функціям здатна повною мірою 
гармонізувати відносини всіх учасників системи 
управління знаннями, поєднати корпоративний 
інтерес із суспільним благом, інтелектуально й 
духовно збагатити світ. 

Подальші дослідження доцільно продовжу-
вати в усіх напрямах: теоретичному (поглиблене 
дослідження функціонального проникнення інте-
лектуальної культури в усі етапи управління зна-
ннями, класифікаційних аспектів і структурування 
видів інтелектуальної культури); методологічному 
(удосконалення методів і пошук сучасних методик 
впливу інтелектуальної культури на ефективність 
системи управління знаннями); організаційно-при-
кладному (пошук і формування нових способів 
взаємодії науки і практики на етичній основі, ство-
рення нових організаційних структур, орієнтова-
них на знання та інноваційну діяльність).
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У статті розглянуто вплив ціноутворення 
на інвестиційну діяльність у площині контр-
олінгу організаційно-економічних методів. У 
кожному автотранспортному підприємстві 
схема формування бюджету капітальних 
інвестицій є особливою, але загальні підходи 
є спільними. Доречно розподілити заходи 
бюджету капітальних інвестицій відповідно 
до наявної класифікації, яка застосовується 
в обліку автотранспортних підприємств 
відповідно до затвердженої облікової полі-
тики. Управління такими інвестиційними 
заходами повинно здійснюватися з чіт-
ким розумінням послідовності та цілей. Із 
погляду контролінгу організаційно-еконо-
мічних методів для підприємства, яке здій-
снює автомобільні пасажирські перевезення 
у місті Києві за регульованими тарифами, 
необхідним є вдосконалення методичних під-
ходів до тарифоутворення та визначення 
величини інвестиційної програми.
Ключові слова: контролінг, тарифи, переве-
зення пасажирів, автомобільний транспорт, 
інвестиційна діяльність, цінова політика. 

В статье рассмотрено влияние ценообра-
зования на инвестиционную деятельность 
в плоскости контроллинга организационно-
экономических методов. В каждом авто-
транспортном предприятии схема форми-
рования бюджета капитальных инвестиций 
особая, но общие подходы являются похо-
жими. Уместно распределить способы бюд-
жета капитальных инвестиций в соответ-
ствии с существующей классификацией, 
применяемой в учете автотранспортных 
предприятий в соответствии с утверж-
денной учетной политикой. Управление 

такими инвестиционными мерами должно 
осуществляться с четким пониманием 
последовательности и целей. С точки зре-
ния контроллинга организационно-экономи-
ческих методов для предприятия, осущест-
вляющего автомобильные пассажирские 
перевозки в городе Киеве по регулируемым 
тарифам, необходимо совершенствование 
методических подходов к тарифообразова-
нию и определению величины инвестицион-
ной программы.
Ключевые слова: контроллинг, тарифы, 
перевозки пассажиров, автомобильный 
транспорт, инвестиционная деятель-
ность, ценовая политика.

In article considered the influence of pricing on 
investment activity in the area of controlling orga-
nizational and economic methods. In each motor 
transport enterprise, the scheme of formation 
capital investment budget is special, but overall 
approaches are common. It is appropriate to 
distribute capital investment budget measures in 
accordance with the existing classification used 
in the accounting of motor transport companies 
according to the approved accounting policy. 
Management of such investment measures 
should be carried out with a clear understanding 
of the sequence and objectives. From the point 
of view of controlling organizational and eco-
nomic methods for an enterprise that carrying out 
transportation of passengers in the city of Kyiv at 
regulated tariffs, it is necessary to improve the 
methodological approaches to tariff setting and to 
determine the value of the investment program.
Key words: controlling, tariffs, transportation of 
passengers, road transport, investment activity, 
price policy.

Постановка проблеми. Особливості інвести-
ційної діяльності автотранспортних підприємств 
(далі – АТП) залежать від виду перевезень, сфери 
діяльності, форми власності підприємства. Під 

час здійснення перевезень пасажирів за регульо-
ваними тарифами існує прямий зв’язок між ціноут-
воренням на послуги з перевезень та інвестицій-
ною діяльністю, оскільки джерела такої діяльності 
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повинні бути передбачені під час установлення 
відповідних цін і тарифів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання контролінгу з точки зору інвестиційної 
діяльності досліджено значною кількістю науков-
ців, серед яких: С.Ю. Aльoшин [1], А.В. Базилюк 
[2], З.В. Валіулліна [3], Г.Г. Гайдай [4], І.А. Дми-
трієв [5], І.В. Кривов`язюк [6], Н.І. Кропівцова [7], 
О.В. Мелих [8], Н.М. Михайличенко [9], Я.В. Панас 
[10], Й.М. Петрович [11], Г.В. Подвальна [12], 
Д.С. Примак [13], М.І. Руденко [14], Н.М. Селіва-
нова [15], Н.А. Согомонова [16], В.О. Федорова 
[17], С.М. Фурсова [18], О.Д. Щербань [19] та ін. 
[20] При цьому потребують подальшого вдоско-
налення методичні підходи до ціноутворення та 
визначення величини інвестиційного складника 
під час установлення тарифів на перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження методичних підходів да розрахунку вели-
чини тарифу на перевезення пасажирів автомо-
більним транспортом та підходів до визначення 
величини інвестиційної програми перевізника.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для підприємств автомобільного транспорту, які 
працюють в умовах регульованих тарифів, існує 
особливий зв’язок між ціновою політикою та інвес-
тиційною діяльністю.

Методика розрахунку тарифів на послуги паса-
жирського автомобільного транспорту затвер-
джена Наказом Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 17.11.2009 № 1175 [21] (далі – Мето-
дика № 1175). Відповідно до пункту 2.20 Методики 
№ 1175, тарифи на послуги з перевезення паса-
жирів на міських автобусних маршрутах загаль-
ного користування, які здійснюються у звичайному 
режимі руху, розраховуються за формулою:

T
S

Qм �
�� � �п п і

п

П Д
,                  (1)

де Tм   – тарифи на послуги з перевезення паса-
жирів на міських автобусних маршрутах загаль-
ного користування, які здійснюються у звичайному 
режимі руху;

Sп   – планова річна собівартість послуг, грн.;
Пп  – плановий річний прибуток від надання 

послуг, грн.;
Ді  – планові річні чисті доходи від інших видів 

діяльності, які пов’язані із наданням послуг;
Qп   – запланований річний обсяг перевезень 

пасажирів, пас.
По-перше, необхідно відзначити, що у фор-

мулі (1) міститься показник Ді  – планові річні чисті 
доходи від інших видів діяльності, які пов’язані із 
наданням послуг, причому в пунктах 2.21, 2.23, 
3.1, 4.1, 4.2, 5.1 Методики № 1175 під час визна-
чення тарифів на перевезення пасажирів на місь-
ких автобусних маршрутах загального користу-
вання, які здійснюються у режимах експресного 

та маршрутного таксі, на приміських, міжміських, 
міжнародних автобусних маршрутах загального 
користування, на автобусних маршрутах нерегу-
лярних перевезень тощо, показник Ді  не викорис-
товується. Тобто спостерігається відсутність єди-
ного підходу до формування тарифів у Методиці 
№ 1175.

Окрім того, виключення з розрахунку суми, яка 
дорівнює плановим річним чистим доходам від 
інших видів діяльності, суперечить Закону України 
«Про ціни і ціноутворення» [22]. Вважаємо вклю-
чення до формули (1) показника Ді  необгрунто-
ваним. Цей показник доцільно виключити з фор-
мули розрахунку. Це підтверджується, зокрема, 
й останніми змінами до нормативно-правових 
актів Міністерства інфраструктури України в час-
тині тарифоутворення. Так, Наказом Міністерства 
інфраструктури України від 23.02.2016 № 78 «Про 
внесення змін до Порядку формування тарифів на 
послуги міського електричного транспорту (метро-
політену)» [23] з формули розрахунку економічно 
обґрунтованого тарифу на перевезення пасажирів 
метрополітеном було виключено показник доходів 
від іншої операційної діяльності.

Зокрема, такі зміни були внесені для приве-
дення порядку формування тарифів на послуги 
міського електричного транспорту метрополітену 
до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про ціни і ціно-
утворення» [22], відповідно до якої державні регу-
льовані ціни повинні бути економічно обґрунтова-
ними (забезпечувати відповідність ціни на товар 
витратам на його виробництво, продаж (реаліза-
цію) та прибуток від його продажу (реалізації).

Ураховуючи вищевикладене, вважаємо вклю-
чення до формули розрахунку тарифу на послуги 
з перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування, які здійсню-
ються у звичайному режимі руху, показника плано-
вих чистих доходів від інших видів діяльності, які 
пов’язані з наданням послуг, необґрунтованим та 
таким, який підлягає виключенню з формули (1) за 
найближчого внесення змін до Методики № 1175.

У площині контролінгу організаційно-еконо-
мічних методів, а саме управління контролінгом 
інвестиційної діяльності підприємства, яке здій-
снює пасажирські автомобільні перевезення, у 
цій формулі спостерігається очевидна недоскона-
лість, зокрема для міста Києва, оскільки формула 
(1) не дає змоги врахувати всі особливості наяв-
ної тарифної політики. Методика № 1175 не дає 
можливості обґрунтовано і достовірно визначити 
джерела інвестиційної програми підприємства 
автомобільного транспорту, яке надає послуги 
з перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування, які здійсню-
ються у звичайному режимі руху.

Наприклад, КП «Київпастранс» надає послуги 
з перевезення пасажирів автомобільним тран-
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спортом, який працює у звичайному режимі руху, 
за диференційованими тарифами, які встанов-
люються розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації). Користувачі, які постійно здій-
снюють поїздки автомобільним та іншими видами 
транспорту, мають можливість придбати проїзні 
квитки тривалого терміну дії. У таких проїзних 
квитках вартість однієї поїздки знижена порівняно 
з вартістю разової поїздки за рахунок того, що 
вартість однієї поїздки в проїзному квитку містить 
певну знижку. Використання формули (1) призво-
дить до встановлення завищених показників пла-
нового прибутку під час розрахунку тарифу на 
одного пасажира та неправильного встановлення 
величини інвестиційної програми підприємства в 
частині автомобільного транспорту.

Визначимо, який алгоритм повинен застосову-
ватися на практиці під час установлення тарифів 
на перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування, які здійсню-
ються у звичайному режимі руху (рис. 1). 

На першому кроці підприємство-перевізник 
визначає планові показники собівартості пере-
везень пасажирів. Паралельно органи місцевого 
самоврядування виходячи із соціального зна-
чення послуг із перевезення пасажирів визнача-
ють прийнятний рівень підвищення тарифів як на 
разову поїздку, так і на проїзні квитки. Тобто пови-
нно відбуватися поєднання витратного та ринко-
вого методів ціноутворення.

Зазвичай підвищення тарифів здійснюється на 
рівень, який дещо більший або дорівнює собівар-
тості перевезень. В окремих випадках органи міс-
цевого самоврядування приймають рішення про 
встановлення тарифів на перевезення на рівні 
нижче економічно обґрунтованої собівартості, але 
в такому разі виникає додаткове навантаження на 
бюджет у вигляді компенсації різниці у цінах від-
повідно до Закону України «Про ціни і ціноутво-
рення» [22].

Після визначення соціально прийнятного рівня 
підвищення тарифів на послуги з перевезення 

пасажирів можливо на підставі даних про собівар-
тість перевезень визначити рентабельність, яка 
буде закладена до різних видів проїзних докумен-
тів. Доцільно встановлювати тарифи на рівні не 
нижче собівартості, як уже зазначалося.

На підставі визначення рентабельності в різних 
видах проїзних документів визначається величина 
планового прибутку, який буде отримано від про-
дажу кожного виду проїзних документів. На під-
ставі визначеної величини планового прибутку 
розраховується обсяг джерел інвестиційної про-
грами. У Методиці № 1175 прямо не зазначено 
вимогу про необхідність спрямування отрима-
ного прибутку на фінансування інвестиційної про-
грами. Але, як правило, в аналогічних методиках 
на послуги міського транспорту подібні вимоги 
містяться в тому чи іншому вигляді. На практиці 
зазвичай плановий прибуток, отриманий від пере-
везень пасажирів за регульованими тарифами, 
спрямовуються на розвиток підприємства. У про-
цесі обґрунтування тарифів доцільно визначати як 
напрям використання коштів планового прибутку 
саме інвестиційну програму. Це в тому числі від-
повідає й вимогам Закону України «Про ціни і ціно-
утворення» [22] в частині вимог щодо включення 
до державних регульованих цін інвестиційного 
складника.

Після того як визначено обсяг джерел інвестицій-
ної програми з урахуванням показників планового 
прибутку, амортизації, податку на прибуток, інших 
платежів, пов’язаних із прибутком, наприклад від-
рахування частини чистого прибутку, відбувається 
формування заходів інвестиційної програми вихо-
дячи з установленого ліміту капітальних інвестицій.

Таким чином, без урахування Ді  формула (1) 
матиме вигляд:

T
S

Qм
п п

п

П
�

�                            (2)

Визначимо, яким чином можливо розрахувати 
плановий обсяг інвестиційної програми автомобіль-
ного перевізника, базуючись на розрахованій відпо-
відно до Методики № 1175 собівартості та визна-
чених соціально прийнятних рівнях тарифів під час 

перевезення пасажирів за різними 
видами проїзних документів.

Введемо такі позначення:
Sм   – планова річна собівартість 

послуг з перевезення 1 пасажира, 
грн.;

Пі  – плановий річний прибуток 
від перевезення 1 пасажира за і-м 
видом проїзних документів, грн.;

Пп
і  – плановий річний прибуток 

від перевезення пасажирів за і-м 
видом проїзних документів, грн.;

Ті  – тариф на перевезення 
1 пасажира за і-м видом проїзних 
документів, грн.;

 

 

Планова собівартість Соціально прийнятний рівень 
тарифів 

Рівень рентабельності різних видів проїзних документів 

Плановий прибуток перевізника 

Обсяг джерел інвестиційної програми 

Заходи інвестиційної програми 

Рис. 1. Визначення величини інвестиційної програми  
під час тарифоутворення
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Rі   – планова рентабельність перевезення 
1 пасажира за і-м видом проїзних документів, %;

Qп
і  – запланований річний обсяг перевезень 

пасажирів за і-м видом проїзних документів, пас.;
КІ  – планова річна сума капітальних інвестицій 

в інвестиційній програмі автомобільного пасажир-
ського перевізника, грн.;

Ппр  – планова річна сума витрат з податку на 
прибуток та інших відрахувань з прибутку, грн.;

А П – планова річна сума амортизаційних відра-
хувань, грн.
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S
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    (8)

У табл. 1 наведемо приклад розрахунків тарифу 
на послуги з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування, 
які здійснюються у звичайному режимі руху. 

У табл. 1 розраховано тариф на одну поїздку 
відповідно до формули (2) та відповідно до про-
понованої формули (4), а також розраховано пла-
нову річну суму капітальних інвестицій в інвести-
ційній програмі автомобільного пасажирського 
перевізника відповідно до формули (8).

Стосовно запланованого річного обсягу пере-
везень пасажирів за і-м видом проїзних докумен-
тів необхідно зазначити, що під час упровадження 
та функціонування електронної системи оплати 
проїзду в міському пасажирському транспорті така 
інформація може бути отримана з аналізу фактич-
них даних; за відсутності достовірних облікових 
даних кількість перевезених пасажирів за кожним 
видом проїзних документів буде визначатися роз-
рахунковим шляхом виходячи з установлених пев-
ним чином норм середньої кількості поїздок.

Висновки з проведеного дослідження. 
Наявна методика розрахунку тарифів на послуги 
пасажирського автомобільного транспорту потре-
бує вдосконалення в частині вилучення з формули 
розрахунку величини до доходів від інших видів 
діяльності, а також в частині включення до фор-
мули розрахунку різних видів проїзних документів, 
що дає можливість більш обґрунтовано визначити 
планову величину інвестиційної програми, поліп-

шує прогнозування інвестиційної діяльності тран-
спортного підприємства та створює передумови 
для більш ефективного інвестиційного контролінгу.

БІБЛІОГРАФІІЧНИЙ СПИСОК:
1. Aльoшин С.Ю. Упрaвління іннoвaційним 

рoзвиткoм прoмислoвoгo підприємствa нa зaсaдaх 
кoнтрoлінгу: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)». Хaрків, 2015. 
20 с.

2. Базилюк А.В., Гордієнко В.В. Механізм реаліза-
ції інвестиційного потенціалу автотранспортних під-
приємств в Україні. Актуальні проблеми економіки. 
2013. № 10. С. 84–92.

3. Валіулліна З.В. Забезпечення технологічного 
оновлення пасажирських автотранспортних підпри-
ємств в умовах інноваційного розвитку: автореф. 
дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)». Рівне, 2014. 21 с. 

4. Гайдай Г.Г. Механізм формування інвестиційної 
стратегії АТП в умовах 

ринкової економіки. Управління проектами, сис-
темний аналіз і логістика. Технічна серія. 2014. 
Вип. 13 (2). С. 39–49.

5. Управління економічною безпекою автотран-
спортного підприємства: монографія / І.А. Дмитрієв, 
А.О. Близнюк, В.Ю. Онісіфорова; Харків. нац. авто-
моб.-дорож. ун-т. Харків: ХНАДУ, 2014. 215 с.

6. Кривов`язюк І.В. Місце конторолінгу і моніто-
рингу в процесах прийняття та реалізації інвести-
ційних рішень на підприємстві / І.В. Кривов`язюк, 
Л. В. Кривов`язюк, О.І. Кривов`язюк. Економічні 
науки. Серія «Економічна теорія та економічна істо-
рія». 2013. Вип. 10. С. 151–160.

7. Оцінка інвестиційних стратегій підприємства / 
Н.І. Кропівцова, А.В. Волкова, О.В. Головіна. Еконо-
мічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі 
та послуг. 2013. Вип. 1(1). С. 187–195.

8. Мелих О.В. Формування та оцінювання інвес-
тиційних рішень промисловими підприємствами на 
засадах контролінгу: автореф. дис. … канд. екон. 
наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління під-
приємствами (за видами економічної діяльності)». 
Одеса, 2015. 24 с.

9. Михайличенко Н.М. Проблеми визначення 
кола функцій контролінгу Інновацій. Маркетинг і 
менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 164–168.

10. Панас Я.В. Функції контролінгу інноваційної 
діяльності підприємства. Інноваційна економіка. 
2013. № 2. С. 76–78.

11. Петрович Й.М., Панас Я.В. Еволюція контр-
олінгу в сучасній теорії та практиці управління вітчиз-
няними підприємствами. Маркетинг і менеджмент 
інновацій. 2013. № 1. С. 129–137.

12. Подвальна Г.В. Перспективне планування тех-
нологічного оновлення автотранспортного підприєм-
ства на ринку логістичних послуг: автореф. дис. … 
канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управ-
ління підприємствами (за видами економічної діяль-
ності)». Львів, 2015. 25 с.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

138 Випуск 27. 2018

13. Примак Д.С. Формирование и оценка про-
изводственной мощности предприятий автотран-
спорта: монография. Киев: Талком, 2014. 51 с.

14. Руденко М.І. Стратегічне управління фінансо-
вими ресурсами підприємств автомобільного тран-
спорту. Наукові праці Кіровоградського національ-
ного технічного університету. Економічні науки. 2012. 
Вип. 22(2). С. 353–359.

15. Селіванова Н.М. Управління розвитком інно-
ваційно активного промислового підприємства на 
засадах контролінгу: автореф. дис. … канд. екон. 
наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління під-
приємствами (за видами економічної діяльності)». 
Одеса, 2015. 24 с.

16. Согомонова Н.А. Економічний механізм підви-
щення ефективності роботи автотранспортного під-
приємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 
08.07.04 «Економіка транспорту і зв’язку». Харків, 
2006. 21 с.

17. Федорова В.О. Системне доопрацювання 
стратегії автотранспортного підприємства: автореф. 
дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)». Харків, 2010. 21 с.

18. Фурсова С.М. Стратегічний контролінг в управ-
лінні інноваційною діяльністю підприємства: авто-

реф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Еко-
номіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності)». Луганськ, 2013. 20 с.

19. Щербань О.Д. Формування організаційно-еко-
номічного механізму інвестування автотранспортних 
підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності)». Херсон, 2011. 
23 с.

20. Заяц О.В. Методичні підходи до автомати-
зації контролінгу. International Journal of Innovative 
Technologies in Economy. 2018. № 2(14). Р. 44–50.

21. Методика розрахунку тарифів на послуги 
пасажирського автомобільного транспорту, затвер-
джена Наказом Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 17.11.2009 № 1175. URL: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/z1146-09.

22. Закон України «Про ціни і ціноутворення». 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-17/
paran64#n64.

23. Наказ Міністерства інфраструктури України 
від 23.02.2016 № 78 «Про 

внесення змін до Порядку формування тарифів 
на послуги міського електричного транспорту (метро-
політену)». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
z0397-16. 



139

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНС У ПІДПРИЄМСТВАХ 
ТРАНСПОРТУ ТА ЛОГІСТИКИ
COMPLIANCE SYSTEM IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN TRANSPORT  
AND LOGISTIC COMPANIES

УДК 338.58:65.014

Іванов В.Б.
к.т.н., доцент
Національний транспортний 
університет

У статті розглянуто комплекс заходів із 
підвищення конкурентоздатності підпри-
ємства, мінімізації ризиків та забезпечення 
відповідності правовим та етичним нормам 
поведінки шляхом упровадження системи 
Комплаєнс. Виділено ключові бізнес-процеси 
підприємств транспорту та логістики, 
що вимагають постійного внутрішнього 
контролю. Проаналізовано потенційні 
ризики корупційних дій із боку виконавців 
та вірогідні втрати коштів підприємств. 
Запропоновано порядок регламентування 
та контролю діяльності з реалізації послуг, 
а також закупівлі товарів і послуг. 
Ключові слова: Комплаєнс, бізнес-процес, 
внутрішній контроль, запобігання ризикам, 
реалізація послуг, закупівля товарів та 
послуг. 

В статье рассмотрен комплекс мер по 
повышению конкурентоспособности пред-
приятия, минимизации рисков и обеспечения 
соответствия правовым и этичным нор-
мам поведения путем внедрения системы 
Комплаенс. Выделены ключевые бизнес-про-
цессы предприятий транспорта и логи-
стики, которые требуют постоянного 

внутреннего контроля. Проанализированы 
потенциальные риски коррупционных дей-
ствий со стороны исполнителей и веро-
ятность потерь средств предприятия. 
Предложен порядок регламентирования 
и контроля деятельности по реализации 
услуг, а также закупке товаров и услуг.
Ключевые слова: Комплаенс, бизнес-про-
цесс, внутренний контроль, предотвраще-
ние рисков, реализация услуг, закупка това-
ров и услуг. 

The article discusses a set of measures to 
increase the enterprise competitiveness, mini-
mize of risks and ensure compliance with legal 
and ethical standards of conduct through the 
introduction of Compliance system. The key 
business processes of transport and logistics 
enterprises that require constant internal control 
are identified. The potential corrupt actions risks 
and the probability of enterprise funds losses are 
analyzed. The procedure of regulation and con-
trol activities for the service sales, as well as the 
goods and services purchase, is proposed.
Key words: Compliance, business-process, 
internal control, risks prevention, service sale, 
goods and services purchase. 

Постановка проблеми. Погіршення фінан-
сового стану підприємств в умовах економічної 
кризи, невиконання взаємних зобов’язань, зрос-
тання дебіторської заборгованості сприяють 
розповсюдженню корупційних дій у середовищі 
менеджменту та водночас підвищують ризики 
ведення господарської діяльності підприємствами. 
Логістичні, транспортні та експедиційні підприєм-
ства є серед найбільш уразливих як до господар-
ських ризиків, так і до корупційних проявів. Окрім 
того, треба враховувати специфіку діяльності вка-
заних підприємств як елементів інфраструктури 
бізнесу, що працюють в умовах високої конкурен-
ції. Для таких підприємств велике значення має 
підтримання їх ділової репутації, що характеризу-
ється відсутністю негативних прецедентів у вико-
нанні зобов’язань, а також відповідністю право-
вим та етичним нормам поведінки. Це вимагає від 
керівників підприємств розроблення механізмів, 
що мінімізують вірогідність не лише фінансових 
утрат, а й утрати довіри з боку клієнтів підприєм-
ства, ділових партнерів, акціонерів та регулюючих 
органів. Комплексне вирішення вказаних завдань 
забезпечує впровадження системи Комплаєнс.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний стан теоретичних досліджень та прак-
тичних розробок у галузі Комплаєнсу як відносно 
нового напряму менеджменту підприємств відо-
бражають окремі публікації вітчизняних та зарубіж-

них науковців, що переважно стосуються сфери 
банківської, фармацевтичної, а також діяльності 
великих машинобудівних, енергетичних, сіль-
ськогосподарських корпорацій, освітніх та медич-
них закладів [1–6]. Як показано в роботах [7–10], 
відповідність законам, правилам та стандартам 
у сфері Комплаєнсу зазвичай стосується таких 
питань, як виконання відповідних стандартів пове-
дінки на ринку, управління конфліктами інтересів, 
справедливе відношення до клієнтів. Водночас 
розроблення документів та процедур, що забез-
печують діяльність компанії згідно з вимогами 
законодавства, запобігання ризикам, інформації, 
протидія корупції, розвиток культури управління та 
встановлення етичних норм поведінки співробіт-
ників і т. ін. є складниками впровадження типових 
бізнес-процесів підприємств, що висвітлюються в 
дослідженнях [11–13].

Постановка завдання. Метою дослідження 
є висвітлення основних напрямів упровадження 
системи Комплаєнс у підприємствах транспорту 
та логістики, аналіз ключових бізнес-процесів та 
розроблення порядку регулювання і контролю 
найпоширеніших із них, а саме реалізації послуг 
та закупівлі товарів і послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасному бізнес-суспільстві система захо-
дів, що спрямовані на досягнення вказаної мети, 
характеризується терміном «Комплаєнс», що 
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полягає у функціонуванні організації відповідно 
до встановлених принципів та визначень, внутріш-
ньої політики та процедур, що базуються на вимо-
гах місцевого законодавства та поширеної між-
народної практики ведення бізнесу. Як складова 
частина системи управління він формує комплекс 
вбудованих у бізнес-процеси видів контролю вико-
навців, документів, технічних засобів стосовно 
їх відповідності зовнішнім та внутрішнім норма-
тивам і вимогам. Залежно від сфери діяльності 
формуються пріоритетні напрями Комплаєнс-полі-
тики компаній, а саме: управління інвестиціями 
(Fair Investment Policy), оподаткування (Fair Tax 
Policy), кредитування (Fair Lending Policy), поста-
чання (Fair Purchasing policy), реалізація продукції 
(Fair sales policy), інформування про порушення 
(Whistleblowing Policy) і т. ін. 

Наприклад, головними складовими елемен-
тами Комплаєнс-політики компанії «ДТЕК» є: 

• неухильне виконання норм Кодексу корпо-
ративної етики, процедур та внутрішніх етичних 
норм ведення бізнесу;

• розвиток Комплаєнс-культури на всіх під-
приємствах групи;

• запобігання потенційним конфліктам інтер-
есів серед працівників;

• забезпечення профілактики корупційних дій 
і фінансових злочинів.

Закладені в Комплаєнс-політику «ДТЕК» меха-
нізми повинні забезпечити внутрішнє здоров’я 
компанії та успішну взаємодію із зовнішнім серед-
овищем на основі виконання принципів етичного 
ведення бізнесу і слідування вимогам, що засто-
совуються до групи, найвищих стандартів етичної 
поведінки в усіх сферах діяльності. 

Важливим складником внутрішнього здоров’я 
підприємств є запобігання фінансовим, опера-
ційним та бізнес-ризикам, що досягається вста-
новленням чітких стандартів та правил роботи, 
постійним наглядом за виконанням розробле-
них процедур. Система управління ризиками 
повинна запобігти ризикам невідповідності або 
невиконання вимог законодавства, норматив-
них документів, правил та стандартів, галузевих 
вимог, кодексів поведінки тощо. Вказані ризики 
невідповідності в кінцевому підсумку можуть 
проявитися у формі застосування юридичних 
санкцій або санкцій регулюючих органів, фінан-
сових та репутаційних утрат. Контроль бізнес-
ризиків, передусім репутаційних, призначений 
мінімізувати ймовірність їх виникнення та змен-
шити наслідки для компанії.

Для переважної більшості організацій набір 
політик Комплаєнс включає:

– кодекс корпоративної етики або корпоратив-
ної поведінки, що встановлює морально-етичні 
принципи, стандарти поведінки, пріоритети компа-
нії та обов’язки співробітників;

– політику чесної конкуренції, що вимагає від 
кожного співробітника виконання конкурентних 
правил та умов та спрямована на формування 
вільного ринку та відкритої конкуренції товарів та 
послуг;

– політику протидії відмиванню доходів, отри-
маних злочинним шляхом, що захищає легаль-
ний сектор економіки від проникнення тіньових 
доходів;

– політику отримання та надання подарунків, 
запрошень, що забезпечує відокремлення понять 
«подарунок» та «хабар» шляхом установлення 
граничної вартості подарунків та процедур контр-
олю над їх наданням;

– політику інформування про порушення етич-
них стандартів, що дає можливість працівникам, 
замовникам та постачальникам як офіційно, так і 
анонімно повідомляти про випадки корупції та інші 
порушення норм і стандартів поведінки;

– політику, що регулює конфлікт інтересів 
завдяки впровадженню етичних стандартів пове-
дінки співробітників у разі виникнення подібних 
конфліктів (інтереси співробітника вступають у 
протиріччя з інтересами компанії, інтереси одного 
клієнта з інтересами іншого і т. ін.). Політика вима-
гає, щоб інтереси компанії завжди ставилися вище 
за інтереси її окремих співробітників; 

– політику захисту майна компанії, що поши-
рюється як на матеріальні, так і нематеріальні цін-
ності, забезпечує захист патентів, «ноу-хау», інте-
лектуальних прав;

– політику конфіденційності інформації, що 
гарантує нерозголошення інформації про клієн-
тів, регулює зберігання та обробку персональних 
даних, надання коректної звітності. 

Для реалізації вищезгаданих політик вибу-
довуються робочі процеси, що передбачають 
постійний контроль виникнення потенційних про-
блем та їх швидке вирішення в режимі реального 
часу. Моніторинг контрагентів та осіб, з якими 
здійснюються ділові контакти, передбачає оцінку 
ступеню їх здатності до корупційних проявів, 
рівня розвитку в компанії-контрагенті системи 
протидії корупції [14; 15]. Предметом зовнішнього 
моніторингу є також ризики корупції під час вза-
ємодії з державними органами, зокрема необхід-
ності винагороди за участь у тендерних закупках 
за державні кошти, за прискорення процедур, за 
отримання дозвільних документів, за вирішення 
питань у правоохоронних органах та судовій сис-
темі. Важливе місце в системі контролю займає 
також внутрішній контроль, проведення переві-
рок та аудиту. 

Система внутрішнього контролю реалізує 
функцію запобігання ризикам шляхом:

– виявлення, класифікації та обліку ризиків;
– кількісної оцінки ймовірності виникнення та 

можливих наслідків;
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– моніторінгу ефективності управління ризи-
ками;

– участі в розробленні заходів щодо зниження 
рівня ризиків, розробленні рекомендацій та вну-
трішніх документів щодо управління ризиками;

– виявлення конфлікту інтересів у діяльності 
організації та її працівників;

– аналізу показників динаміки зауважень клієн-
тів та дієвості запроваджених заходів;

– аналізу економічної доцільності аутсорсинга 
послуг та використання підрядних організацій;

– розроблення внутрішніх документів, що 
спрямовані на протидію комерційному підкупу та 
корупції;

– розроблення документів та організації захо-
дів щодо впровадження норм корпоративної пове-
дінки та професійної етики;

– виконання інших функцій, що запобігають 
ризикам та передбачені внутрішніми документами 
організацій.

Фундаментом для побудови всіх елементів сис-
теми внутрішнього контролю є контрольне серед-
овище, що включає три головні елементи: 

– менеджмент як виконавець функцій контр-
олю;

– організація, що визначає завдання, компетен-
цію та відповідальність персоналу;

– ІТ-система, що забезпечує як виробничі про-
цеси, так і потреби внутрішнього контролю.

Як показує досвід аудиторських перевірок, клю-
човими бізнес-процесами, що вимагають постій-
ного внутрішнього контролю, є такі:

– закупівлі товарів;
– реалізація товарів та послуг;
– касове обслуговування, готівкові та карткові 

розрахунки;
– розрахунок компенсацій за відрядження;
– розрахунки витрат та підготовка рахунків;
– облік та управління засобами виробництва.
Типові порушення вказаних бізнес-процесів 

включають:
– невиконання стандартних управлінських про-

цедур;
– непрозоре ведення документації, коли від-

сутні важлива ділова інформація та бухгалтерські 
документи;

– перевищення встановлених повноважень під 
час прийняття рішень;

– порушення принципу «чотирьох очей», коли 
одноосібно приймаються та оформлюються 
рішення, які передбачають участь декількох пра-
цівників;

– недоліки в системі автоматизованої обробки 
інформації, що допускає помилкові розрахунки та 
використання неправдивої інформації;

– відсутність баз даних відносно клієнтів, що 
унеможливлює оцінку їх ділової репутації, креди-
тоспроможності, конкурентоздатності і т. ін.;

– недосконалий контроль витрат, що призво-
дить до непрозорого та нецільового використання 
коштів.

Розглянемо систему внутрішнього контролю в 
логістичній або транспортній компанії на прикладі 
такого універсального для всіх видів підприємств 
бізнес-процесу, як процедура закупівлі товарів та 
послуг.

Необхідність регламентування та контролю 
діяльності із закупівлі товарів та послуг поясню-
ється наявністю ризиків корупційних дій із боку 
виконавців та вірогідними втратами коштів підпри-
ємства. Так, розглядаючи окремі елементи, можна 
відзначити, що:

– без чітко встановлених процедур на кожному 
з етапів закупівель можливі порушення заради 
власних інтересів окремих виконавців;

– без конкурентного відбору постачальників 
та відповідного оформлення замовлень можливе 
придбання товарів та послуг низької якості та за 
завищеними цінами;

– без прозорого процесу реалізації замовлень 
можливі втрати товарів та невиконання замовлень 
у повному обсязі;

– без ефективної перевірки супроводжуваль-
них та платіжних документів можливі помилкові 
платежі, втрата коштів підприємства та податкові 
порушення. 

Запропонована система контролю закупівель 
(рис. 1) показує необхідність виконання вимог та 
чітких процедур кожним із робітників, що мають 
відношення до процесу придбання товарів та 
послуг. Її запровадження в підприємствах тран-
спорту та логістики дає змогу мінімізувати ризики 
втрат коштів підприємства внаслідок корупційних 
дій із боку виконавців. 

Іншим важливим бізнес-процесом транспорт-
них та логістичних компаній є реалізація послуг, 
де також існують ризики недоотримання доходів 
підприємства як результат помилок або корупцій-
них дій персоналу. Розглядаючи окремі елементи 
системи реалізації послуг, зауважимо, що:

– несвоєчасне виявлення некоректних розра-
хунків витрат, пов’язаних із виконанням послуг, 
може призвести до збитковості виконання контр-
актів підприємства;

– відсутність ефективного управління виконан-
ням контракту може призвести до порушень стро-
ків виконання, обсягів робіт та інших контрактних 
умов;

– під час використання послуг субпідрядників 
без належного відбору та контролю можливі як 
фінансові, так і репутаційні ризики підприємства;

– порушення змісту та строків підготовки рахун-
ків та актів виконаних робіт може призвести до 
втрати коштів, виникнення податкової заборгова-
ності та негативних юридичних наслідків для під-
приємства.
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Для запобігання наведеним ризикам та втра-
там підприємства запропонована система контр-
олю продажів послуг (рис. 2). Вона охоплює такі 
основні елементи, як:

– розрахунок собівартості послуг;
– управління замовленням;
– використання послуг сторонніх організацій як 

субпідрядників;
– підготовка й оформлення рахунків та актів 

виконаних робіт. 
За кожним із наведених елементів сформовано 

конкретні вимоги до системи контролю, що забез-

печують уникнення корупційних дій виконавців та 
ризику втрати коштів підприємства.

Відповідні системи контролю необхідно розро-
бити і для інших згаданих вище бізнес-процесів. 
Це дасть змогу Комплаєнс-контролерам, що без-
посередньо не взаємодіють із зовнішнім середо-
вищем, не володіють усією сукупністю інформації, 
своєчасно ідентифікувати зміст проблем та шляхи 
їх вирішення.

Водночас слід пам’ятати, що жорстке регла-
ментування діяльності виконавців здатне не 
лише мінімізувати ризики, а й обмежити ініціа-

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     

 

                                        

 

Елементи системи контролю закупок  

Процедури закупок Конкурентний вибір 
постачальника та 

оформлення замовлень 

Процедури закупок повинні 
бути чітко регламентовані із 
визначенням повноважень 

 
Закупки повинні 

плануватись в бюджеті та 
контролюватись центром 

розрахунків 

При закупках повинні 
використовуватись 

стандартні умови поставок 

Замовлення повинні бути 
завірені уповноваженою 

особою 

Головні постачальники 
повинні бути в базі даних, 
що постійно оновлюється 

Заявка на придбання 
повинна бути оформлена 

у відповідності з 
повноваженнями 

Повинно розглядатись не 
менше 2-х пропозицій із 

документальним 
оформлення відбору 

 
Закупки повинні 

здійснюватися на основі 
затвердженого рамкового 

контракту 

Реалізація замовлень та 
отримання товарів та 

послуг            

Перевірка рахунків та 
накладних            

Супроводжувальні 
документи повинні бути 

перевірені відносно 
кількості та якості товару 

чи послуг 

Підписання документів 
на отримання, реєстрація 
товарів та послуг повинні 

бути чітко 
регламентовані 

Повинна бути 
забезпечена можливість 
своєчасного виявлення 

затримок, особливо  
стосовно «критичних» 

замовлень 

Накладні повинні бути 
завірені печаткою та 

відповідати даті 
поставки 

Повинна здійснюватися 
автоматизована 

перевірка відповідності  
замовлення/оферти/ 
рахунків/накладних 

Рахунки, що не 
співпадають із 

замовленням, повинні до 
оплати бути перевірені 
уповноваженою особою  

Рис. 1. Зміст системи контролю закупок на підприємстві
 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                    

 

 

Елементи системи контролю продажів послуг  

Розрахунок собівартості 
послуг 

Управління замовленням 

Розрахунок собівартості 
повинен виконуватись на 

основі єдиної затвердженої 
методики 

Збиткові замовлення повинні 
вчасно відфільтровуватись та 

відмінятись 

Кредитоспроможність 
Замовника повинна бути 
перевірена до підписання 

контракту 

Контракти та 
специфікації до них 

повинні бути перевірені 
та завірені юридичними 

та фінансовими службами 

Контроль виконання 
замовлення повинен 

здійснюватися відповідно 
до затвердженого графіку 

виробництва  

Використання послуг 
сторонніх організацій в 
якості субпідрядників           

Підготовка і оформлення  
рахунків та актів 
виконаних робіт            

Послуги сторонніх 
організацій та фізичних 
осіб повинні відповідати 
змісту специфікацій до 

контракту 

Вартість послуг повинна 
ретельно перевірятись 
згідно затвердженого 

кошторису витрат 

Оформлення та оплата 
послуг субпідрядників 

повинні відповідати 
вимогам існуючого 

Законодавства 

Контрактна 
документація повинна 
бути доступною для 

підготовки рахунків та 
актів виконаних робіт  

Зміст рахунків та актів 
виконаних робіт 

повинен відповідати 
умовам Контракту 

 
Повинна здійснюватися 

автоматизована 
перевірка відповідності  

контракту/оферти/ 
рахунка/акта 

 

Скидки або дисконти повинні 
бути обгрунтовані та завірені 

вповноваженими особами 

Рис. 2. Зміст системи контролю продажів послуг



143

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

тиву працівників, загальмувати розвиток органі-
зації. Таким чином, від керівництва підприємства 
необхідне визначення певної межі регламен-
тування, що відображає як реальний стан під-
приємства та його перспективи розвитку, так 
і ринкові тенденції та поточні зміни законодав-
ства. Розроблення та впровадження адекватної 
політики Комплаєнс забеспечує ефективну вза-
ємодію й справедливі стосунки між учасниками 
ринку, мінімізує правові, фінансові та репута-
ційні ризики, сприяє розвитку організації та пер-
соналу підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті проаналізовано ключові бізнес-процеси, 
що вимагають постійного внутрішнього контролю 
в підприємствах транспорту та логістики. У резуль-
таті аналізу виділено типові порушення вказа-
них бізнес-процесів, серед яких – невиконання 
стандартних управлінських процедур, непрозоре 
ведення документації, перевищення встановле-
них повноважень, порушення принципу «чотирьох 
очей» і т. ін. 

На прикладі таких традиційних бізнес-процесів, 
як процедури закупівлі товарів та послуг, а також 
реалізація послуг, розроблено системи контролю, 
що забезпечують уникнення корупційних дій вико-
навців та ризику втрати коштів підприємства. 
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ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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У статті розглянуто організаційно-еконо-
мічну характеристику досліджуваного під-
приємства. Надано оцінку наявності складу 
ресурсного потенціалу ТОВ. Проаналізо-
вано сучасний стану управління ресурсним 
потенціалом. Зроблено певні висновки щодо 
стану складових елементів ресурсного 
потенціалу.
Ключові слова: потенціал, ресурси, підпри-
ємство, управління.

В статье рассмотрена организационно-эко-
номическая характеристика предприятия. 
Дана оценка состава ресурсного потенци-
ала ООО. Проанализировано современное 
состояние управления ресурсным потенци-

алом. Сделаны определенные выводы отно-
сительно состояния элементов ресурсного 
потенциала.
Ключевые слова: потенциал, ресурсы, 
предприятие, управление.

The article deals with the organizational and 
economic characteristics of the investigated 
enterprise. Provides an assessment of the 
availability of the resource potential of the LLC. 
Analyzes the current state of resource potential 
management. Some conclusions have been 
made as to the state components of resource 
potential.
Key words: potential, resources, enterprise, 
management.

Постановка проблеми. Ефективне і конкурен-
тоспроможне функціонування кожного окремого 
сільськогосподарського підприємства є практично 
неможливим без якісного й економічно обґрун-
тованого розвитку та управління його ресурсним 
потенціалом, тому доцільно проводити організа-
ційно-економічну характеристику досліджуваного 
підприємства та надавати оцінку складових еле-
ментів його ресурсного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню управління ресурсним потенціалом 
підприємств присвячено праці таких учених, як 
Л.І. Михайлова, Н.С. Краснокутська, Є.В. Лапіна, 
О.С. Федоніна, О.О. Решетняк та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз сучасного стану розвитку сільськогосподар-
ського підприємства та складових елементів його 
ресурсного потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Беєве» розташоване в Лісостеповій зоні Ліво-
бережної України, у південній частині Сумської 
області. Головна садиба знаходиться в селі Беєве 
у західній частині Липоводолинського району. ТОВ 
«Беєве» створене для виробництва, переробки 
та реалізації сільськогосподарської продукції, 
надання громадянам послуг щодо ведення сіль-
ського господарства і здійснення інших, пов’язаних 
із цим видів господарської діяльності, а також 
отримання на цій основі прибутку.

Для господарства характерна двоступінчаста 
організаційна структура системи ведення госпо-
дарства, оскільки в структурі господарства виді-
ляють бригади, ферми, тобто первинні підрозділи.

Для подальшої характеристики підприємства 
необхідно визначити його спеціалізацію, тип спе-
ціалізації, відзначити, чи відповідає спеціалізація, 
яка склалася, умовам ведення раціонального сіль-

ського господарства, адже саме спеціалізація сіль-
ськогосподарського виробництва дає можливість 
дізнатися, наскільки ефективно та раціонально 
працює підприємство, та є одним із головних фак-
торів інтенсифікації і підвищення ефективності 
виробництва. Для більш повного і точного визна-
чення виробничого напряму господарства розгля-
немо обсяг і структуру товарної продукції в табл. 1.

Із даних таблиці констатуємо, що найбільшу 
частку в середньому за п’ять років дослідження 
серед усіх видів товарної продукції займають зер-
нові культури, сукупна частка яких становить у 
середньому за 2012–2016 рр. 45,6%. За розміром 
питомої ваги слідом за зерновими йде соняшник 
із часткою у структурі в 15,8% без очевидних тен-
денцій щодо змін. Те ж саме стосується й молока, 
яке займає третю позицію з розміром питомої ваги 
16,8% із тенденцією до зменшення. Для тваринни-
цтва, як і для рослинництва загалом, характерна 
відсутність однозначних тенденцій змін питомих 
показників по роках. 

З іншого боку, частка зернових перевищує 30%, 
але є меншою за 60%, тому можемо сказати, що 
господарство має середній рівень спеціалізації 
зернового напряму. Крім того, оскільки частка рос-
линницьких галузей становить близько 77%, а на 
тваринництво припадає близько 21%, то можна 
говорити про раціональний підбір галузей із погляду 
їх функціональної ролі, коли рослинництво поста-
чає в достатніх кількостях тваринництву корми, а 
тваринництво рослинництву – органічні добрива. 

Отже, ми радимо керівництву господарства 
більш активно впроваджувати нові технології під час 
обробки землі і догляду за тваринами, проводити 
закупівлю високопродуктивних сортів і порід, засто-
совувати більш якісні мінеральні добрива та корми.

Продовжимо наші дослідження з аналізу голов-
ного засобу виробництва на селі – землі. Вона є 
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основою виробничої діяльності та важливою умо-
вою існування людського суспільства. Із земель-
них ресурсів для села визначальними є сільсько-
господарські угіддя, тому розглянемо їх склад та 
структуру (табл. 2). 

Використовуючи інформацію з табл. 2, можна 
сказати, що загальна площа сільськогосподар-
ських угідь у 2016 р. порівняно з 2012 р. зменши-
лася на 55 га, а ріллі – на 152 га. Основною при-
чиною такої ситуації є те, що відбулося виведення 
пайових ділянок зі складу загального земель-

ного фонду господарства, адже плата за оренду 
земельних ділянок, на думку деяких їх власників, 
замала. Невелика частина орендодавців вирішила 
розірвати орендні відносини з підприємством. 
Необхідно відзначити те, що рівень розораності за 
всі роки дослідження більше ніж 80%, що свідчить 
про інтенсивне використання земельного фонду 
та є позитивним явищем.

Ефективна діяльність сільськогосподарського 
підприємства та забезпечення високої продук-
тивності праці, а також збільшення виробництва 

Таблиця 1
Склад та структура товарної продукції

Види продукції

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. В середньому 
за 2012-2016 рр.
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Пшениця (озима) 2374 9,5 2131,9 9,2 6820,3 16,6 6762,3 10,1 11347,2 13,9 5887,1 11,9
Жито 59,2 0,2 75,4 0,3 79,2 0,2 808,5 1,2 - - 204,5 0,4
Гречка - - 460,5 2 502 1,2 1304,4 2,0  - - 453,4 1,0
Кукурудза на зерно 4538,4 18,2 8760,5 37,6 11371,4 27,7 17557,2 26,3 26093,4 31,9 13664,2 28,3
Ячмінь ярий 474,1 1,9 180,6 0,8 1711,1 4,2 2099,8 3,1 1637,8 2,0 1220,7 2,4
Овес 224 0,9 429,3 1,8 180,8 0,4 617,9 0,9 961,2 1,2 482,6 1,0
Просо  - -  -  - - - - - 133,5 0,2 26,7 0,0
Сорго  -  - 515,5 2,2 103 0,3 313,7 0,5  - - 186,4 0,6
Соняшник 6437,3 25,8 1891,7 8,1 8889,7 21,7 13442,4 20,1 18881,7 23,1 9908,6 19,8
Соя 1045,1 4,2 1688,1 7,3 1674,7 4,1 11360,2 17,0 12970 15,9 5747,6 9,7
Ріпак ярий 1613,2 6,5 443,7 1,9  -  - - - - - 411,4 1,7
Інша продукція рос-
линництва 98,3 0,4 21,1 0,1 210,7 0,5 263,1 0,4 95,9 0,1 137,8 0,3

Продукція рослин-
ництва, разом 16863,6 67,7 16598,3 71,3 31542,9 76,8 54529,5 81,7 72120,7 88,1 38331,0 77,1

ВРХ у живій вазі 1526,7 6,1 404,2 1,7 409,8 1 3983,4 6,0 599,3 0,7 1384,7 3,1

Молоко 4779,9 19,2 5530,9 23,8 6561,4 16 7546,2 11,3 6953,5 8,5 6274,4 15,8
Інша продукція тва-
ринництва 867,3 3,5 355,5 1,5 1619,5 3,9 12,5 0,0 1969,7 2,4 964,9 2,3

Продукція тварин-
ництва, разом 7173,9 28,8 6290,6 27 8590,7 20,9 11542,1 17,3 9522,5 11,6 8624,0 21,1

Послуги в сільському 
господарстві 878,9 3,5 388,5 1,7 920,7 2,2 702,8 1,1 182 0,2 614,6 1,7

Разом 24916,4 100 23277,4 100 41054,3 100 66774,4 100 81825,2 100 47569,5 100

Таблиця 2
Склад та структура землекористування

Види угідь

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
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Разом с.-г. угідь 5150 100 4661 100 4879 100 5025 100 5095 100 -55
у т. ч. рілля 4293 83,4 4293 92,1 4274 87,6 4239 84,4 4141 81,3 -152
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Таблиця 3
Динаміка середньорічної чисельності працівників та ефективність використання робочої сили

Показники Роки 2016 р., % 
 до 2012 р.2012 2013 2014 2015 2016 

Середньорічна чисельність праців-
ників всього, осіб 147 127 131 117 120 81,6

у т. ч. у  рослинництві 71 57 64 60 69 97,2
у тваринництві 76 70 67 57 51 67,1
Відпрацьовано 1-м робітником у 
середньому по підприємству, днів 239 251 242 245 241 100,8

Коефіцієнт використання річного 
фонду робочого часу 0,95 1 0,96 0,98 0,96 101,5

Виробництво ВП у співставних цінах 
2010 р. на 1-го працівника, тис. грн. 142,4 256,6 245,4 241,8 270,3 189,8

Таблиця 4
Забезпеченість основними засобами та ефективність їх використання

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р., %  
до 2012 р.

Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 13935 13495 17369 24863 30369 217,9
Виробництво ВП у співставних цінах 
2010 р. 20935 32583 32144 28289 32440 155,0

Фондозабезпеченість, тис. грн. 270,6 289,5 356,0 494,8 596,1 220,3
Фондоозброєність, тис. грн. 94,8 106,3 132,6 212,5 253,1 267,0
Фондовіддача, грн. 1,5 2,4 1,9 1,1 1,1 71,2
Фондоємність, грн. 0,7 0,4 0,5 0,9 0,9 133,7

валової продукції можуть бути досягнені лише за 
рахунок раціонального, науково обґрунтованого 
використання трудових ресурсів, їх нормального 
матеріального стимулювання. Проведемо аналіз 
чисельного складу трудових ресурсів та ефектив-
ності використання їх робочої сили за допомогою 
даних, наведених у табл. 3.

Аналізуючи дані табл. 3, можна констатувати, що 
середньорічна чисельність працівників за період 
дослідження з 2012 по 2016 р. мала тенденцію до 
зниження на 18,4%, або на 27 осіб. На виникнення 
такої ситуації вплинуло скорочення кадрів у галузі 
рослинництва на два працівника, або на 2,8%, і 
галузі тваринництва на 25 осіб, або на 32,9%. Зага-
лом таке скорочення було спричинене виїздом пра-
цівників у міста, де їхня праця є більш прибутковою, 
та виходом на пенсію осіб пенсійного віку.

Кількість відпрацьованих днів одним праців-
ником збільшилася лише на 0,8%. Отже, конста-
туємо, що використання фонду робочого часу в 
господарстві протягом 2012–2016 рр. має пере-
важно беззмінний характер. Позитивним є те, що 
значення показника валової продукції (в порів-
няльних цінах) на одного середньорічного показ-
ника (тобто продуктивність праці) збільшилося на 
майже на 90%. 

Отже, щоб досягти такої продуктивні праці, керів-
ництво вдалося до розроблення до заходів щодо 
підвищення ступеня вмотивованості та стимулю-
вання працівників. До них належать: встановлення 
премій та різноманітних матеріальних заохочувань, 

збільшення кількості відпускних днів, поліпшення 
рівня соціального забезпечення працівників, а саме 
більш якісне медичне обслуговування, культурно-
побутове забезпечення та можливість організова-
ного відпочинку у санаторно-курортних закладах.

Забезпеченість підприємства основними 
виробничими фондами визначається рівнем фон-
дозабезпеченості та фондоозброєності праці. 
Першу розраховують як відношення вартості осно-
вних виробничих фондів на кожну сотню гектарів 
сільськогосподарських угідь. Другу розраховують 
як відношення вартості основних виробничих фон-
дів до кількості працюючих на підприємстві. 

Отже, збільшення рівня фондозабезпеченості 
та фондоозброєності є позитивним фактором. 

Проаналізуємо окреслені категорії (табл. 4.).
Дані табл. 4 свідчать, що позитивним є зростання 

фондозабезпеченості на 120,3% (325,5 тис. грн.) та 
фондоозброєності на 167% (158,3 тис. грн.), що є 
наслідком зростання вартості основних фондів 
та скорочення кількості гектарів площі, що обро-
бляється, й чисельності працівників. Показники 
інтенсивності використання основних виробничих 
фондів демонструють не дуже добру статистику, 
оскільки за 2012–2015 рр. фондоємність зросла 
на 33,7%, а фондовіддача, навпаки, впала – на 
28,8%. Причини цього явища, на нашу думку, 
криються у доволі суттєвому зростанні вартості 
основних виробничих фондів – на 117,9%, або на 
16 434 тис. грн., за менш значимого зростання вар-
тості валової продукції у співставних цінах.
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Щоб підсумувати аналіз організаційно-економіч-
них характеристик ТОВ «Беєве», необхідно звер-
нутися до даних, що змогли б охарактеризувати 
загальний економічний стан підприємства. Таке 
дослідження необхідно зробити передусім для 
того, щоб дізнатися, наскільки загальна економічна 
криза в сільському господарстві вплинула на осно-
вні економічні показники діяльності господарства, а 
потім на основі отриманих даних зробити відповідні 
висновки і надати кваліфіковані поради керівни-
цтву. Ця інформація розташована в табл. 5.

Показники таблиці дають змогу констатувати, 
що виробництво валової продукції в 2016 р. у роз-
рахунку на 100 га сільськогосподарських угідь 
порівняно з 2012 р. збільшилося на 56,6% за 
рахунок зростання обсягів валової продукції на 
11 505 тис. грн., що було спричинене ефективним 
використанням підприємством земельних ресурсів. 

Негативним є те, що спостерігається тенденція 
до скорочення обсягу валової продукції на 100 грн. 
основних виробничих фондів за досліджуваний 
період на 28,8% за рахунок зростання вартості 
основних виробничих фондів. 

Товарна продукція господарства, як в абсолют-
ному вимірі, так і в розрахунку на 100 га с.-г. угідь 
та на одного середньорічного робітника характе-
ризується також позитивною динамікою розвитку, 
тобто відбувається зростання цих показників на 
215,9%, 219,3% та 286,9% відповідно. Однак слід 
зазначити, що вартість товарної продукції не від-
биває інфляційних індексів, тому показує лише 
номінальне зростання. 

Чистий прибуток по всіх абсолютно позиціях 
демонструє неоднозначну динаміку, оскільки про-

тягом 2012–2015 рр. спостерігалося його постійне 
зростання, зокрема у 2015 р. підприємство отри-
мало рекордний прибуток у розмірі 31 534 тис. грн., 
що спричинило різкий підйом інших пов’язаних 
показників. Водночас наступного 2016 р. при-
буток знизився і в абсолютному вимірі становив 
24 483 тис. грн, що було все одно більше за цей 
показник у базовому 2012 р. на 673,6%. Рівень 
рентабельності на останній рік дослідження стано-
вив 41,2%, а його збільшення порівняно з базовим 
2012 р. становило 27,68 п. п. 

Підсумовуючи проведене дослідження організа-
ційно-економічної характеристики ТОВ «Беєве», слід 
зазначити, що господарство за розглянутий період у 
цілому поліпшило результати своєї діяльності. Най-
більшого успіху досягло в 2015 р., коли стало дуже 
прибутковим. Це, на нашу думку, є підсумком ефек-
тивної управлінської політики керівництва.

Грошова оцінка земельних ділянок проводиться 
за методикою, яка затверджується Кабінетом Міні-
стрів України. Експертна ж оцінка земельних ділянок 
здійснюється відповідно до Методики, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів Україні та Порядку 
проведення експертної оцінки земельних ділянок, 
затвердженого наказом Держкомзему України.

Для розрахунку грошової оцінки землі за кон-
кретний рік необхідно помножити грошову оцінку 
землі (була здійснена по Україні станом на 
01.07.1995) на коефіцієнт індексації.

Значення коефіцієнта індексації нормативної 
грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, 
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та 
перелогів) за 2016 р. становить 1,0, для земель 
несільськогосподарського призначення – 1,06.

Таблиця 5
Динаміка основних економічних показників діяльності підприємства

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р.,  % 
до 2012 р.  

1. Вироблено ВП у співставних цінах 
2010 р., усього,
у т. ч. в  розрахунку на:      

20935 32583 32144 28289 32440 155,0

- 100 га с.-г. угідь, тис. грн.;  406,5 699,1 658,8 563,0 636,7 156,6
- 1-го робітника, тис. грн.; 142,4 256,6 245,4 241,8 270,3 189,8
- 100 грн. вартості ОВФ, тис. грн.; 150,2 241,4 185,1 113,8 106,8 71,2
- 1 люд.-год. прямих затрат праці, грн. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0
2. Товарна продукція, всього, тис. грн.,
у т. ч. в  розрахунку на:      26557 24452 42448 68771 83891 315,9

- 100 га с.-г. угідь; 515,7 524,6 870,0 1368,6 1646,5 319,3
- 1-го середньорічного робітника 180,7 192,5 324,0 587,8 699,1 386,9
3. Валовий прибуток, +(-), всього, тис. грн.,
у т. ч. в  розрахунку на:      5136 1516 15014 28752 32830 639,2

- 100 га с.-г. угідь; 99,7 32,5 307,7 572,2 644,4 646,3
- 1-го середньорічного робітника 34,9 11,9 114,6 245,7 273,6 783,9
4. Чистий прибуток, +(-), усього, тис. грн.,
у т. ч. в  розрахунку на:      3165 1590 15399 31534 24483 773,6

- 100 га с.-г. угідь; 61,5 34,1 315,6 627,5 480,5 781,3
- 1-го середньорічного робітника 21,5 12,5 117,5 269,5 204,0 949,0
5. Рівень рентабельності, +(-)  % 13,53 6,95 56,93 84,68 41,21 27,68
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Таблиця 7
Грошова оцінка земельних ресурсів ТОВ «Беєве», млн. грн.

№ Назва підприємства Роки 2016 р. у % 
до 2012 р.2012 2013 2014 2015 2016

1. ТОВ «Беєве» 65,1 58,9 77,0 95,2 96,5 148,2

Таблиця 8
Динаміка середньорічної кількості працівників у досліджуваному підприємстві, осіб

Показник Роки 2016 р. у %  
до 2012 р.2012 2013 2014 2015 2016

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих 
в с.-г. виробництві 147 127 131 117 120 81,6

Таблиця 9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника в ТОВ «Беєве», грн.

Показник Роки 2016 р. у %  
до 2012 р.2012 2013 2014 2015 2016

Середньомісячна заробітна плата одного працівника 2024 2269 2476 3140 3916 193,5

Грошову оцінку землі сільськогосподарського 
призначення Липоводолинського району (1 га) 
наведемо в табл. 6.

Таким чином, результати розрахунків табл. 6 свід-
чать про те, що найбільша грошова оцінка землі сіль-
ськогосподарського призначення в районі, де зна-
ходиться підприємство, яке було вибране нами для 
поглибленого вивчення, становила в 2015–2016 рр. 
18 938 грн.

Далі розрахуємо грошову оцінку сільськогоспо-
дарських угідь ТОВ «Беєве» Липоводолинського 
району. Для цього помножимо вартість 1 га землі 
сільськогосподарського призначення на площу 
сільськогосподарських угідь підприємства (табл. 7).

Виходячи з даних табл. 7, зазначимо, що най-
більша грошова оцінка в досліджуваному підпри-
ємстві припадає на 2016 р. за рахунок збільшення 
грошової оцінки 1 га земельних угідь по Липоводо-
линському району (незважаючи на той факт, що за 
досліджуваний період площа підприємства змен-
шилась на 55 га).

Далі наведемо розрахунки грошової оцінки тру-
дових ресурсів ТОВ «Беєве». У табл. 8 наведемо 
загальну кількість працівників в ТОВ «Беєве».

Отже, найбільша середньорічна чисельність 
працівників, зайнятих у с.-г. виробництві, стано-
вила в 2012 р. Це пояснюється тим, що загальна 
кількість найманих працівників у сільськогосподар-
ських підприємствах і в Україні у цілому, і в Сум-
ській області зокрема останніми роками, на жаль, 

поступово зменшується. Основними причинами 
звільнення працівників з роботи в останні роки є 
скорочення виробництва, закриття підприємства, 
низький рівень оплати праці та несвоєчасність її 
виплати, власне бажання. 

У табл. 9 наведемо середньомісячну заробітну 
плату одного працівника в ТОВ «Беєве».

Отже, дані таблиці свідчать про щорічне збіль-
шення заробітної плати в ТОВ «Беєве», а за дослі-
джуваний період вона збільшилася на 93,5%, або 
на 1 892 грн.

Далі наведемо грошову оцінку трудових ресур-
сів ТОВ «Беєве» ( даний показник запропонований 
Б.Й. Пасхавером, українським ученим-економіс-
том, професором, членом Національної академії 
аграрних наук України) (табл. 10).

Аналіз табл. 10 свідчить про те, що найбільша 
грошова оцінка трудових ресурсів ТОВ «Беєве» 
становила в 2016 р., це відбулося за рахунок 
збільшення середньомісячної заробітної плати 
одного працівника.

Стосовно матеріально-технічних ресурсів слід 
зазначити, що відсутність упродовж багатьох років 
у значній частині господарств Сумської області 
оновлення основних засобів виробництва у спо-
лученні з їх великим зношенням і поступовим спи-
санням, звичайно ж, призвело до порушення їх 
оптимальної структури погіршення якісного стану. 

Викликає занепокоєння, зокрема, поступове 
зменшення кількості технічних засобів, яке нега-

Таблиця 6
Грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення Липоводолинського району, грн.

Назва району
Сільськогосподарські угіддя

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Липоводолинський 12636 12636 12636 12636 15782 18938 18938
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Таблиця 10
Грошова оцінка трудових ресурсів ТОВ «Беєве», млн. грн.

Назва підприємства Роки 2016 р. у % до 2012 р.2012 2013 2014 2015 2016
ТОВ «Беєве» 23,8 23,1 26,0 29,4 37,6 158,0

Таблиця 11
Динаміка грошової оцінки МТР  досліджуваного підприємства, млн. грн.

№ Назва підприємств Роки 2016 р. у % 
до 2012 р.2012 2013 2014 2015 2016

1. ТОВ «Беєве» 15,8 16,3 19,7 26,9 33,4 211,4

тивно відображається на строках виконання сіль-
госпробіт, а в підсумку – розмірах й якості урожаїв 
вирощуваних культур.

Грошова оцінка матеріально-технічних ресур-
сів розраховується як сума основних засобів та 
оборотних засобів підприємства. 

Наведемо нижче дані щодо грошової оцінки 
матеріально-технічних ресурсів ТОВ «Беєве» 
Липоводолинського району (табл. 11).

Отже, розрахунки табл. 11 свідчать про збіль-
шення грошової оцінки матеріально-технічних 
ресурсів ТОВ «Беєве», таке збільшення відбулося 
за рахунок збільшення основних та оборотних 
фондів на підприємстві.

Що стосується нематеріальних активів ТОВ 
«Беєве», то, на жаль, вони на підприємстві є, але 
вони не оцінені й не зазначені на балансі підпри-
ємства. Така практика спостерігається не тільки в 
підприємстві, яке було вибране нами для погли-
бленого вивчення, а й у багатьох сільськогоспо-
дарських підприємствах нашої країни.

Отже, розрахуємо вартість сукупного ресурс-
ного потенціалу ТОВ «Беєве» (табл. 12).

Таким чином, можемо зробити висновок, що 
за досліджуваний період 2012–2016 рр. сукуп-
ний ресурсний потенціал ТОВ «Беєве» збіль-
шився на 60%. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, розроблення стратегії розвитку підпри-

ємства потребує передусім ресурсного обґрун-
тування можливостей його подальшого розви-
тку: оцінювання наявного ресурсного потенціалу, 
визначення невикористаних можливостей ресурс-
ного потенціалу, оптимізації складу ресурсів під-
приємства та джерел їхнього формування; оці-
нювання ризиків додаткового залучення ресурсів. 
Але хотілося б зауважити, що ефективна прибут-
кова діяльність будь-якого підприємства залежить 
не тільки від наявного потенціалу, а й від ефектив-
ного, цілеспрямованого управління та компетенції 
персоналу.
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Таблиця 12
Структура сукупного ресурсного потенціалу ТОВ «Беєве» Липоводолинського району, млн. грн.

№ Ресурси Роки 2016 р. у % 
до  2012 р.2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

1 Грошова оцінка 
с.-г. угідь 65,1 62,2 58,9 59,9 77,0 62,8 95,2 62,8 96,5 57,6 148,2

2 Грошова оцінка 
трудових ресурсів 23,8 22,7 23,1 23,5 26,0 21,2 29,4 19,4 37,6 22,5 158,0

3 Середньо-річна 
вартість МТР 15,8 15,1 16,3 16,6 19,7 16,0 26,9 17,8 33,4 19,9 211,4

4 Середньо-річна 
вартість нематері-
альних активів

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

5 Сукупний ресурс-
ний потенціал 104,7 100 98,3 100 122,7 100 151,5 100 167,5 100 160,0



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

150 Випуск 27. 2018

МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ КОМПЛЕКСОМ 
ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ
METHODS OF STRATEGIC ANALYSIS OF PROMOTION MIX MANAGEMENT

УДК 339.13 

Колесник М.В.
к.е.н., доцент кафедри маркетингу
Національний авіаційний університет 
Сібрук В.Л.
к.е.н., доцент кафедри маркетингу
Національний авіаційний університет 
Каракай А.О.
магістр
Національний авіаційний університет 

Статтю присвячено дослідженню комп-
лексу просування товару як складної під-
системи в комплексі маркетингу. На заса-
дах системного підходу розроблено модель 
визначення орієнтовних складників комп-
лексу просування до вимог динаміки ринку. 
Ця система методів просування товару 
є інтегрованим механізмом із процедурою 
управління ним. Кількісні критерії для визна-
чення відповідного режиму його функціону-
вання залучено з методу ADL як динамічного 
методу стратегічного управління. Крім 
того, подальший розвиток отримала типо-
логія складників комплексу просування.
Ключові слова: матричні методи страте-
гічного управління, маркетингові стратегії, 
реалізація стратегій, комплекс просування 
товару.

Статья посвящена исследованию ком-
плекса продвижения товара как сложной 
подсистемы в комплексе маркетинга. На 
основе системного подхода разработана 
модель определения ориентировочных 
составляющих комплекса продвижения к 
требованиям динамики рынка. Эта система 
методов продвижения товара является 
интегрированным механизмом с процеду-
рой управления им. Количественные крите-

рии для определения соответствующего 
режима его функционирования применены 
из метода ADL как динамического метода 
стратегического управления. Кроме того, 
дальнейшее развитие получила типология 
составляющих комплекса продвижения. 
Ключевые слова: матричные методы 
стратегического управления, маркетин-
говые стратегии, реализация стратегий, 
комплекс продвижения товара.

The article is devoted to the study of the prod-
uct promotion mix as a complex subsystem in 
the marketing mix. The model of determina-
tion of tentative components of the promotion 
mix is developed to take into consideration of 
market dynamics on the basis of the system 
approach. This system of product promotion 
methods is the integrated mechanism, which is 
also provided by management procedure. The 
quantitative criteria for determining the appropri-
ate mode of its operation are derived from the 
ADL method as the dynamic method of stra-
tegic management. In addition, the typology 
of the promotion components mix has further 
developed.
Key words: matrix methods of strategic man-
agement, marketing strategies, implementation 
of strategies, product promotion mix.

Постановка проблеми. Успішна діяльність 
сучасного підприємства в умовах конкурентного 
ринкового середовища забезпечується як розро-
бленням концепції стратегічного управління кон-
кретним підприємством, так і його успішною реа-
лізацією. З цього погляду стратегічне управління 
та відповідне планування забезпечують підприєм-
ство ринково вивіреними маркетинговими політи-
ками підприємства та збалансованим комплексом 
маркетингу. Вагомого значення сьогодні набуває 
питання адаптивної реалізації маркетингових 
стратегій, а особливо в такій складній діяльності, 
як просування товару підприємства, управління 
якою вимагає відданості принципам стратегічної 
направленості, комплексності та інтегрованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню проблематики стратегічного аналізу, 
стратегічного управління та реалізації стратегій 
приділяють значну увагу науковці різних країн, най-
більш відомі з яких – І. Ансофф, Р. Грант, А. Томп-
сон, А.Дж. Стрикленд, П. Диксон, Дж.Р. Тернер, 
A. Саваневичиенe, М. Петрайте, В.Г. Герасимчук, 
З.Є. Шершньова, С.Ф. Смерічевський, В.І. Щелку-
нов та ін. Як новітню течію відносно розроблення 
предметних до мети цього дослідження маркетин-
гових стратегій та їх реалізації можна зазначити 
роботи М.І. Іванової та Н.В. Яшкіної [1], Л.В. Лазо-
ренко [2], М.А. Коноплянникової [3], В.Ю. Деряби-
ної [12], К.О. Дзюбіної [13]. Наявність такої акту-
альності та значної кількості наукових концепцій, 

шкіл та окремих авторських позицій представля-
ють суттєвий пласт наукового знання та емпірич-
ної інформації щодо його валідації в практичній 
діяльності. При цьому спостерігається недостат-
ність наукових досліджень у сфері політики просу-
вання, а особливо її реалізації, що зумовлюється, 
на нашу думку, необхідністю дослідження цього 
явища комплексно та відповідно до ринкової дина-
міки. Актуальними сучасному стану дослідження 
комплексу просування товару доцільно зазначити 
роботи таких авторів, як О.Г. Філатова [4], Т.С. Гри-
горчук [5], О.І. Кравченко [6], С.Л. Страшинська, та 
Т.Б. Самонова [7].

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у розвитку типології складників маркетингового 
комплексу просування та забезпечення особи, 
яка приймає управлінське рішення (ОПР) на під-
приємстві, науково обґрунтованими методами (їх 
комбінацією) в процесі реалізації маркетингових 
стратегій у межах політики просування товару під-
приємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незважаючи на актуальну значущість планування 
в динамічному ринковому середовищі, необхід-
ність стратегічного контролінгу вимагає своєчас-
ної реакції на ринкові виклики. Цей вид діяльності 
вимагає від ОПР не тільки реактивного стратегіч-
ного аналізу в межах визначеного маркетингового 
комплексу, а й сутнісного розуміння нової ситуації 
на ринку. 



151

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Швидкість реакції ОПР та якість обробки рин-
кової інформації залежать від системи методів 
та інструментарію, застосовуючи які маркетолог 
приймає рішення. Такі методи та інструмента-
рій мають принаймні забезпечувати поліпшення 
структуризації ринкової інформації, орієнтувати в 
напрямах або/та пропонувати варіанти прийняття 
рішення. Розуміння кон’юнктури та стратегічної 
динаміки ринку на якісному рівні має забезпечити 
творче застосування маркетологом такої науково-
методичної бази. 

Для реалізації мети цього дослідження пропону-
ється застосувати комбінацію такого методу стра-

тегічного аналізу, як «Матриця ADL» (метод ком-
панії Артура Д. Літтла) та моделі Пітера Диксона 
«Стадії життєвого циклу товару та маркетингова 
тактика», яка представлена на рис. 1 [8, с. 291]. 

Метод «Матриця ADL» розроблено консалтин-
говою компанією Артура Д. Літтла. На відміну від 
матриці БКГ ця модель будується на двох змінних, 
що відображають як положення по відношенню 
до конкурентів, так і динамічний стан зовнішнього 
середовища. Концепція ADL передбачає, що: зрілі 
галузі включають у себе невелику кількість скон-
центрованих конкурентів, тоді як галузі на стадії 
зародження є фрагментарними і мають велику 
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Рис. 1. Маркетингові засоби на різних етапах життєвого циклу товару



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

152 Випуск 27. 2018

кількість конкурентів та відповідну кон’юнктуру 
ринку; більшість галузей підпадає під схему життє-
вого циклу в установленому порядку, хоча форма 
циклу може відрізнятися. Якісна сутність показ-
ників у цьому методі, на нашу думку, також вірно 
характеризує ринок, їх можна також застосовувати 
для його оцінки.

Уточнимо, що за типологією методів страте-
гічного аналізу в роботі М. Іванової та Н. Яшкі-
ної цей метод входить до стратегічних методів 
стратегічного аналізу школи конфігурації, забез-
печує аналіз життєвого циклу галузі (фактично 
ринку). При цьому автори вказують, що матриця 
є занадто схематичною, тому потребує додатко-
вих творчих рішень [1, с. 87–88]. Доречним тут 
буде уточнення Л. Лазоренко стосовно того, що 
стратегічне планування суттєво відрізняється 
від стратегічного управління підприємством, 
оскільки забезпечує планування за система-
тичного подолання опору змінам у процесі реа-
лізації запланованої стратегії [2, с. 283]. Отже, 
на нашу думку, метод ADL у процесі реалізації 
стратегій забезпечує ОПР спланованістю дій, 
оскільки інструментарій цього методу дає змогу 
застосовувати систему показників для оцінки 
стану динаміки ринку. 

Формуючи проекцію завдань управління мар-
кетинговою діяльністю на конкретний стан ринку, 
доцільно, на нашу думку, врахувати актуальні 
висновки М.А. Коноплянникової стосовно етапу 
реалізації стратегій в управлінні маркетингом, 
а саме те, що конкретна ринкова концепція має 
пропонувати такий комунікаційний підхід, який 
передбачає формування інформаційного потоку, 
орієнтованого на встановлення постійного зворот-
ного зв’язку з ринком у режимі реального часу, що 
сприятиме виокремленню та узгодженню завдань 
і бізнес-процесів управління маркетинговою діяль-
ністю, а також реалізації пріоритетних завдань з 
урахуванням особливостей діяльності конкретних 
підприємств [3, c. 335–336]. 

Для систематизації складників комплексу про-
сування представимо стале сьогодні уявлення 
щодо його структури та функції відповідно до 
досліджень О. Філатової, що наведено в табл. 1, 
яка при цьому зазначає, що кожен елемент про-

сування грає свою роль, яка багато в чому носить 
доповнюючий характер, а вагомість кожного з 
елементів визначається дією сукупності факторів 
[4, c. 8–10].

З урахуванням досліджень О. Філатової, Т. Гри-
горчука, О. Кравченко, С. Страшинської [4–7] на 
рис. 2 наведено типовий комплексний механізм 
просування товару підприємства.

У наведеній сукупності комплексу просування 
товару враховано такі його ключові характерис-
тики:

1. Політику просування часто ототожнюють із 
маркетинговими комунікаціями підприємства, але 
це застарілий підхід, оскільки навіть сам товар у 
реальному виконанні вже може мати власну кому-
нікацію [5]. Тому хоча найбільший комунікаційний 
вплив мають елементи маркетингового комплексу 
комунікацій, проте зазначене підкреслює таку важ-
ливу обставину, що й іншім інструментам в інших 
елементах комплексу сучасного маркетингу при-
таманні ефекти комунікаційної функції. 

2. Комплекс просування є набором різнорід-
них засобів впливу на споживача для формування 
його прихильного ставлення до товару підпри-
ємства. Фактично просування в маркетингу має 
комплексний характер, оскільки об'єднує групу 
засобів різних елементів маркетингу, але орієнто-
ваних на виконання єдиного завдання, що зумов-
лює потребу їх взаємоузгодження. 

З урахуванням наведеного, на нашу думку, 
сучасний комплекс просування товару підприєм-
ства містить принаймні шість ключових складни-
ків, які наведено в табл. 2.

Окрім наведеного, на нашу думку, представ-
ляється доцільним вираховування рекомендації 
О. Кравченко стосовно того, що під час розро-
блення комплексу просування необхідно викорис-
товувати інтегрований підхід до маркетингових 
комунікацій, урахувати всі основні засоби просу-
вання [6]. 

Отже, успішно інтегрований комплекс просу-
вання має базуватися на системі каналів комуні-
кації, засобів стимулювання збуту, прямого мар-
кетингу, персонального продажу, пропаганди, 
упаковці товару та інших складників із бажаним 
ефектом їх синергії, управління яким має забезпе-

Таблиця 1
Типові складники комплексу просування товару

№ Складник комплексу 
просування Функціональне завдання

1 Реклама безпосередньо сповіщає про присутність товару на ринку і спонукає до покупки 
або іншим бажаних для фірми дій

2 Зв’язки з громадськістю формування інтересу до товару і позитивного іміджу товару і його виробника
3 Просування продажів діяльність, яка стимулює за допомогою упаковки товарів, а також шляхом спеці-

альних заходів на місцях продажу (знижки, купони, змагання і т. д.)
4 Особисті продажі спрямовані комунікації з окремими споживачами або фірмами, що мають очевид-

ний намір купувати певні товари
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чити постійний, послідовний, скоординований та 
переконливий вплив на формування позитивного 
уявлення споживача про товари підприємств та 
його імідж узагалі.

Відповідно до класифікації С. Страшинської 
та Т. Самонової, функції просування вирішують 
такі завдання: створення образу престижності 
підприємства, його продукції та послуг; форму-
вання образу інноваційності для підприємства та 
його продукції; інформування про характеристики 
товару чи послуги; впровадження у свідомість 
споживачів тих рис товару чи послуг, які вирізня-
ють його серед йому подібних; інформування про 
місце отримання товару чи послуг; інформування 
про розпродаж; створення сприятливої інформації 
про підприємство порівняно з конкурентами [7].

У процесі здійснення сучасного просування 
товару можна виділити низку субпроцесів, до них 
принаймні належать: загально-рекламний, засто-
сування різних таргетованних засобів прямого та 
електронного маркетингу, проведення виставок та 
ярмарок, участь у спонсорстві тощо. Мейнстрімом 
комплексу просування залишаються концепту-

Рис. 2. Механізм просування товару підприємства

альні ідеї, а також методи й інструменти маркетин-
гових комунікацій. 

Таким чином, науково-практичний синтез пред-
ставлених на рис. 1 характеристик динаміки, 
складників комплексу на рис. 2 та табл. 2 має 
забезпечити визначення завдань комплексу про-
сування з урахуванням життєвого циклу товару 
(ЖЦТ), як, наприклад, наведено табл. 3.

На нашу думку, процедура управління комплексом 
маркетингу має ґрунтуватися на підставі таких тез:

1. Підприємству необхідно більш широко роз-
глядати множину можливих методів та інструмен-
тів для підвищення його потенціалу в просуванні. 

2. Управління комплексом має передбачати 
спроможність маркетолога підприємства швидко 
адаптувати комплекс просування до динаміки 
ринку. Це забезпечить гнучкість маркетингових 
стратегій та їх реалізацію. 

3. Інструментарій маркетолога має забезпе-
чувати наявність відповідної процедури обробки 
маркетингової інформації, що забезпечить макси-
мально об’єктивну оцінку стану ринку та вдоскона-
лить діяльність маркетолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складники комплексу просування товару на підприємстві 

планування,  вибір та управління інструментами просування  

визначення завдань реклами і методів рекламування; вибір засобів передачі реклами 
(телебачення, радіо, друк тощо) та управління роботою у цій сфері 

 
встановлення контактів із засобами масової інформації, рекламними 
агентствами, розроблення зразків, виставкових матеріалів тощо  

 
розроблення дизайну продукції, 
її упаковки тощо 
 

розроблення стимулюючих заходів, 
спрямова-них на збільшення продажів тощо  

 

формування політики у сфері просування товару та складників комплексу 

 

Таблиця 2
Комплекс просування товару в сучасному маркетингу

№ Елементи комплексу 
просування Маркетингові засоби просування

1 Реклама ТВ-реклама, радіореклама, реклама у ЗМІ, зовнішня реклама реклама на тран-
спорті

2 Персональний продаж представлення продукції торговими агентами, торгові семінари участь у виставках, 
ярмарках

3 Стимулювання збуту поширення зразків товару, купони, пільгова ціна на кілька упаковок, премії, суве-
ніри, демонстрація товару, конкурси безкоштовний вступ до клубу

4 Зв’язки з громадськістю співпраця зі ЗМІ, спонсорство, презентації, заходи спеціальні події, дні відкритих 
дверей, виступи, прес-конференції, організація консультування споживачів

5 Інтернет маркетинг офіційний сайт компанії, мобільний маркетинг, банерна реклама, контекстна 
реклама, пошукова оптимізація (СЕО) соціальні мережі (СММ), торгові майданчики 
(маркет-плейси)

6 Прямий маркетинг  поштові звернення, телемаркетинг (телефонний маркетинг), реклама з прямим 
відгуком, маркетинг з каталогами, електронна пошта
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Таблиця 3
Приклади завдань комплексу просування на різних етапах ЖЦТ

№ Етап ЖЦТ Функціональні завдання складників комплексу просування 
1 Виведення 

товару на ринок
реклама – проінформувати споживачів про товари підприємства чи торгову марку; теле-
маркетинг, торгові ярмарки – привертання уваги, демонстрування можливостей товару 
тощо

2 Зростання реклама – переконання споживачів у перевагах товару; стимулювання збуту – заохочення 
споживачів випробувати новий товар, сприяння рекламній підтримці посередників; Інтер-
нет-маркетинг – таргетоване встановлення прямих контактів зі споживачами; персональ-
ний продаж – представлення товару; торгові ярмарки – формування (або підтримування) 
сприятливого іміджу фірми тощо

3 Зрілість основним завданням на цій стадії є збереження прихильності споживачів та стимулю-
вання переключення прихильності від товарів конкурентів на користь свого бренду, але 
суттєві такі завдання:
стимулювання збуту та реклама – сприяння повторним купівлям і рекламна підтримка посе-
редників; стимулювання посередників – стимулювати збільшення обсягів збуту та замов-
лення великих партій товару, залучення нових дистриб’юторів, торгових агентів до співпраці; 
спонсорство – формування позитивної суспільної думки; торгові ярмарки, комунікацій на 
місці продажу – підтримка поінформованості споживачів щодо реклами товарів тощо

4 Спад основним завданням на цій стадії є загальне підтримування інформованість та інтересу 
споживачів про товари різними засобами комплексу просування

5 Вихід із ринку стимулювання збуту зберігає своє значення, оскільки стимулює торгівців та здійснює 
вплив на споживачів; реклама поступово зменшується, а персональному продажу приді-
ляється незначна увага
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Рис. 3. Механізм управління комплексом просування, де інструктивні позначення  

відповідають моделі П. Диксона:
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Інтегрований механізм управління комплексом 
просування представлено на рис. 3.

Просування з можливих шістьох варіантів від-
повідно до стану ринку ОПР можливо за допомо-
гою системи оцінок, представлених у табл. 4. Для 
цього експерт (або експерти) надають свої оцінки, 
сукупна кількість яких визначає стан ринку для 
визначення у цій таблиці. 

Адаптована система критеріїв методу ADL 
забезпечує критерії для надання зазначених оці-
нок конкретному ринку. Варіанти значень таких 
критеріїв представлено в табл. 5. 

Досліджуючи кон’юнктуру та стратегічну дина-
міку ринку, маркетолог може застосовувати наве-
дені в табл. 5 критерії для оцінки конкретного 
ринку, загальна сума отриманих оцінок стане кри-
терієм для визначення стану ринку відповідно до 
балів, представлених у табл. 4. З урахуванням 
наведеного під час визначення комплексу про-

сування доцільно також ураховувати особливості 
методу ADL, які наведено в табл. 6 [9–14].

Висновки з проведеного дослідження. Для 
комплексної підтримки управлінських рішень мар-
кетолога під час вибору методів просування товару 
пропонуємо застосовувати комплексний підхід, 
який інтегрує можливість матричного методу стра-
тегічного аналізу ADL з оцінки етапу розвитку ринку 
та відповідного складу комплексу маркетингу.

Представлений механізм управління комп-
лексом засобів просування має забезпечить охо-
плення множини всіх можливих інструментів та 
механізм управління складовими комплексу відпо-
відно до життєвого циклу товару. Подальші наукові 
дослідження, на нашу думку, мають передбачати 
розширення підходу до запропонованої методики 
також з урахуванням динамічних можливостей 
матриці Hofer/Schendel та подальшу диференціа-
цію методики під окремі об’єкти управління тощо. 

Таблиця 4
Система визначення показників для оцінки ринку

Етап ЖЦТ
Введення 

товару 
на ринок 

Ріст Швидкий 
ріст

Витіснення дрібних 
фірм, що не витримують 

конкуренцію
Зрілість Спад

Інтегральне зна-
чення показника < 30 – 45 46 – 65 66- 80 81 – 90 >

Таблиця 5
Адаптована система критеріїв методу ADL для оцінки стану ринку

№ Критерій оцінки

Стадії ринку

Введення 
товару на 

ринок

 З
на

че
нн

я

Зростання

Зн
ач

ен
ня

Зрілість

Зн
ач

ен
ня

Спад

Зн
ач

ен
ня

   
1 Темп росту  ------- 3 ВНП 8 ВНП 9 0 10
2 Передбачуваність 

росту
 ------- 3 Невизначений 8 Дуже відомий 9 Добре відо-

мий
10

3 Продуктова лінія Базова 3 Різноманітна 4-8 Оновлення 9 Звужуюча 10
4 Число конкурентів Зростаюча 3 Велика і зрос-

таюча кількість 
із подальшим 
зменшенням

8 Декілька постій-
них

9 Скорочення 10

5 Поділ ринку Фрагментар-
ний

3 Фрагментарне, 
декілька лідерів

8 Концентрація 9 Подальша 
концентрація

10

6 Стабільність долі 
ринку

Непостійна 3 Лідери міняються 
позиціями

4-8 Стабільні лідери 5-9 Висока ста-
більність

10

7 Сталість спожи-
вачів

Ніякого або 
невелике

3 Деякі агресивні 
споживачі

8 Встановлення 
визначених спо-
живчих переваг

9 Сталість 10

8 Технології Розроблення 
концепції і 
продукту

3 Розширення про-
дуктової лінійки

4-8 Оновлення про-
дуктової лінійки

9 Мінімально 
необхідні

10

9 Наявність бар’єру 
на вхід

Практично 
ніяких

3 Достатньо низькі 4-8 Високі 9 Дуже високі 10

10 Наявність бар’єру 
на вихід

Практично 
ніяких

3 Достатньо низькі 4-8 Високі 9 Дуже високі 10
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Таблиця 6
Критичні властивості ADL-методу

№ Критичні характеристики методу
Переваги Недоліки

1 відповідно до концепції життєвого циклу галузі 
можливо досліджувати окремо взятий бізнес 

виключає властивий іншим моделям недолік, що полягає 
в «усередненому» аналізі стратегічної ситуації

2 окремо взятий вид бізнесу необхідно аналізу-
вати саме відповідно до певного етапу життєвого 
циклу галузі

не враховує динаміку структури конкуренції й її відмін-
ності в різних галузях 

3 критерії оцінки динаміки галузі прийнятні для 
оцінки ринку 

базовий підхід не акцентує увагу на конкретних показ-
никах, які мали б ідентифікувати певний етап життєвого 
циклу з високим ступенем імовірності, що збільшує ймо-
вірність неправильної інтерпретації етапів життєвого циклу
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У статті запропоновано вирішення науко-
вого завдання діагностики фінансового 
стану автомобілебудівних корпорацій світу. 
Уточнено сутність поняття «діагнос-
тика». Визначено стан статичної та дина-
мічної фінансової рівноваги провідних авто-
мобілебудівних корпорацій світу. Окреслено 
проблеми забезпечення стійкості фінансової 
рівноваги корпорацій. Запропоновано стра-
тегії поліпшення фінансової стійкості про-
відних автомобілебудівних корпорацій світу.
Ключові слова: діагностика, фінансова стій-
кість, фінансова рівновага, фінансова стра-
тегія, автомобілебудування, корпорація. 

В статье предложено решение научной 
задачи диагностики финансового состоя-
ния автомобилестроительных корпораций 
мира. Уточнена сущность понятия «диа-
гностика». Определено состояние ста-
тического и динамического финансового 
равновесия ведущих автомобилестрои-
тельных корпораций мира. Обозначены про-
блемы обеспечения устойчивости финансо-

вого равновесия корпораций. Предложены 
стратегии улучшения финансовой устой-
чивости ведущих автомобилестроитель-
ных корпораций мира.
Ключевые слова: диагностика, финансо-
вая устойчивость, финансовое равновесие, 
финансовая стратегия, автомобилестрое-
ния, корпорация.

The solution of the scientific problem of diagnos-
ing financial condition of automotive industry’s 
corporations of the world is suggested in the 
article. The essence of the concept “diagnos-
tics” is specified. The state of static and dynamic 
financial equilibrium of leading automobile indus-
try's corporations of the world is determined. The 
problems of ensuring the stability of financial 
equilibrium of corporations are outlined. Strate-
gies for improving the financial stability of leading 
automobile industry's corporations of the world 
are suggested.
Key words: diagnostics, financial and economic 
stability, financial equilibrium, financial strategy, 
automobile industry, corporation.

Постановка проблеми. Глобальні зміни еко-
номічного середовища спонукають сучасні корпо-
рації до пошуку шляхів підвищення їхньої фінан-
сово-економічної стійкості. Це стає можливим 
завдяки вивченню фінансового стану корпорації, 
встановленню проблем і вивченню можливостей, 
які здатні його оптимізувати. В умовах динамічного 
зовнішнього середовища функціонування корпо-
рацій така ситуація потребує вдосконалення про-
цесу діагностики фінансової рівноваги для при-
йняття більш обґрунтованих фінансових рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблем і шляхів їх вирішення у 
сфері діагностики фінансової рівноваги корпо-
рацій відображено в наукових працях провід-
них учених сучасності, таких як: Г. Аніловська 
[1], А. Грачов [3], Т. Гудзь [4; 19], Х. Кайдарович 
[7], Л. Костирко [10], І. Литвин і А. Іващенко [14], 
Л. Олійник [16], О. Янковий та Г. Кошельок [17], 
A. Hur-Yagba, I. Okeji, B. Ayuba [18]. Незважа-
ючи на той факт, що пошук механізмів забезпе-
чення фінансової рівноваги досить часто ставав 
предметом дискусій та обговорення в науковому 
середовищі, у цьому напрямі все ще існує низка 
невирішених питань. Потребують більш глибо-
ких досліджень аспекти, пов’язані з формуван-
ням поняття «діагностика» відносно визначення 
фінансово-економічної стійкості корпорації, 
з визначенням стану статичної та динамічної 
фінансової рівноваги провідних автомобілебудів-
них корпорацій світу. Додаткової уваги потребує 
встановлення проблем забезпечення стійкості 

фінансової рівноваги корпорацій з огляду на їх 
стратегічне значення для стабільності в світовій 
економіці. Вимагає вдосконалення процес вибору 
стратегії поліпшення фінансової стійкості провід-
них автомобілебудівних корпорацій світу. Невирі-
шеність цих питань і зумовила вибір теми, визна-
чила актуальність та завдання дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є реаліза-
ція діагностики фінансової рівноваги на прикладі 
передових світових корпорацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова рівновага виступає основою фінансо-
вої стабільності корпорації та основою досягнення 
її фінансових цілей. Вона передбачає, що грошові 
надходження від здійснюваної діяльності повинні 
покривати потребу корпорації в капіталі для вико-
нання поточних платіжних зобов’язань або, ще 
краще, перевищувати її [14, с. 54].

Необхідність діагностики фінансової рівноваги 
викликана своєчасним встановленням проблем 
порушення стійкості фінансового стану корпорації. 
Отже, поняття «діагностика» потребує уточнення 
з позицій забезпечення фінансової рівноваги, 
адже від визначення та оцінки стану функціону-
вання суб’єктів економічного процесу залежить 
розроблення комплексу профілактичних заходів, 
рекомендацій та процедур, спрямованих на його 
поліпшення або попередження несприятливих 
для його функціонування ситуацій та подій у неви-
значеному ринковому середовищі.

Сутність самого поняття «діагностика» є бага-
тозначним (табл. 1).
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Таблиця 1
Визначення поняття  «діагностика»

Автори Трактування сутності поняття

В.В. Бойко 
[2, с. 20]

Діагностика  підприємства передбачає дослідження відхилення стану об’єкта від бажаного 
режиму функціонування і розроблення на його основі управлінських рішень щодо поліп-
шення стану.

В. Гудкова
[5, с. 190]

Діагностика підприємства є комплексним дослідженням з оцінки стану, виявлення недолі-
ків та встановлення характеру порушень у процесі функціонування підприємств для визна-
чення способів подолання негативних тенденцій розвитку господарської діяльності.

В.В. Дикань 
[6, с. 95]

Діагностика  ‒ це процес визначення й вивчення ознак, що характери-зують стан економіч-
ної системи, для прогнозування можливих відхилень і запобігання порушенням нормаль-
ного режиму роботи.

В.В. Коваленко  
[8, с. 19]

Діагностика – це функція, яка через інформацію пов'язує дослідників із ринками, спожи-
вачами, конкурентами, зі всіма елементами зовнішнього середовища та безпосереднього 
оточення.

О.В. Коваленко  
[9, с. 22]

Сутність діагностики господарської діяльності підприємства полягає у визначенні та 
вивченні ознак, вимірювані основних характеристик, що відображають стан машин, при-
ладів, технічних систем, економіки та фінансів суб’єкта господарювання, для попередження 
можливих відхилень від сталих значень діяльності та запобігання порушеннню нормаль-
ного режиму роботи.  

І.В. Олександренко  
[15, с. 141]

Діагностика – це процес отримання, систематизації та відображення інформації про стан 
об’єкта досліджень.

Аналіз підходів до тлумачення сутності дослі-
джуваного поняття, власне розуміння протікання 
даного процесу [11, с. 12; 12] дають змогу ствер-
джувати, що діагностика – це процес дослідження 
фінансового стану об’єкта, встановлення ступеня 
покриття грошовими надходженнями потреби кор-
порації в капіталі для виконання поточних платіж-
них зобов’язань за допомогою наявного методоло-
гічного інструментарію для виявлення фінансових 
проблем, як наявних, так і таких, що виникатимуть 
у майбутньому, а також механізмів їх усунення в 
тактичній та стратегічній перспективі засобом при-
йняття ефективних фінансових рішень.

Автомобілебудування у складі різних сфер 
діяльності розглядається як «локомотив», успішна 
й економічно стійка діяльність якого визначає 
ефективність функціонування супутніх йому комп-
лексів та галузей. 

Обсяги продукції автомобілебудування ста-
новлять третину світового виробництва продукції. 
Серед країн світу лідерами в автомобілебудуванні 
є Китай, Японія, Корея, Німеччина і США. Для 
подальшого дослідження серед провідних автомо-
білебудівних корпорацій вибираємо Toyota Motor 
Соrporation (Японія), Mercedes-Benz (Німеччина) 
та Tesla Motors (США), частка яких на досліджу-
ваному ринку становить на початок 2017 р. 32,4%. 

Складність явища фінансової рівноваги, мінли-
вість її форм вимагають широкої практики дослі-
джень для своєчасного виявлення фінансових 
проблем, невирішення яких може створювати пере-
шкоди в реалізації стратегії розвитку їх діяльності. 
Саме тому важливою є діагностика як статичної, 
так і динамічної фінансової рівноваги, що здійснена 
нами за методикою А. Грачова [3] та знайшла своє 
продовження в дослідженнях Т. Гудзь [4; 19].

Розрахунки статичної фінансової рівноваги 
досліджуваних автомобілебудівних корпорацій 
здійснено на основі даних їх фінансової звітності 
[20–22] та зведено в табл. 2.

Результати дослідження стану статичної 
фінансової рівноваги провідних автомобілебу-
дівних корпорацій світу в період 2014‒2016 рр. 
показали, що індикатор фінансової рівноваги кор-
порації Toyota Motor Соrporation є більшим оди-
ниці, що свідчить про значні можливості покриття 
грошовими надходженнями потреб корпорації 
в капіталі для виконання поточних платіжних 
зобов’язань, характеризує його як зону чистого 
інвестування, але разом із тим наявна тенден-
ція до зниження значень показника. Це вказує, 
що протягом досліджуваних років стан статич-
ної фінансової рівноваги порушився в гірший 
бік, хоча його й слід характеризувати як відносну 
статичну рівновагу. Для корпорації Mercedes-
Benz значення індикатора фінансової рівноваги 
також більші одиниці та значно кращі, ніж у попе-
редньої корпорації та свідчать, що фінансовий 
стан характеризує перебування у зоні чистого 
інвестування та сприятливі можливості щодо 
покриття грошовими надходженнями потреб кор-
порації в капіталі для виконання поточних пла-
тіжних зобов’язань. Для корпорації Tesla Motors 
у досліджуваному періоді характерні значення 
індикатора фінансової рівноваги менше одиниці, 
що свідчить про відсутність необхідних можли-
востей щодо покриття грошовими надходжен-
нями потреб корпорації в капіталі для виконання 
поточних платіжних зобов’язань та характеризує 
стан фінансової рівноваги як зону чистого запо-
зичення. Разом із тим у 2016 р. спостерігається 
тенденція до поліпшення значень індикатора.
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Таблиця 2
 Стан статичної фінансової рівноваги  

провідних автомобілебудівних корпорацій світу в період 2014‒2016 рр.
Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Toyota Motor Соrporation
Фінансові активи, млн. дол. 142113,38 162173,9 164643,7
Нефінансові активи, млн. дол. 232548,12 269380,6 264178,2
Фінансовий важель у структурі активів (ФВА), од. 0,611 0,602 0,623
Власний капітал, млн. дол. 136289,27 158035,6 157687
Зобов’язання, млн. дол. 132737,04 148567,2 145471,9
Фінансовий важель у структурі капіталу (ФРК), од. 1,027 1,064 1,084
Грошовий капітал, млн. дол. 96258,85 111345 106491,2
Індикатор фінансової стійкості (ІФС), од. 1,706 1,705 1,675
Стан статистичної фінансової рівноваги Зона чистого інвестування

Mercedes-Benz
Фінансові активи, млн. дол. 94541,2 112558,5 125064,73
Нефінансові активи, млн. дол. 137856,49 153578,4 172717,1
Фінансовий важель у структурі активів (ФВА), од. 0,686 0,733 0,724
Власний капітал, млн. дол. 52109,32 71898,91 84597,28
Зобов’язання, млн. дол. 82076,64 94462,77 103502,1
Фінансовий важель у структурі капіталу (ФРК), од. 0,635 0,761 0,817
Грошовий капітал, млн. дол. 85747,17 81679,49 88119,82
Індикатор фінансової стійкості (ІФС), од. 2,646 2,136 2,042
Стан статистичної фінансової рівноваги Зона чистого інвестування

Tesla Motors
Фінансові активи, млн. дол. 2245 1388,5 9917,75
Нефінансові активи, млн. дол. 3604,3 6578,7 11561,6
Фінансовий важель у структурі активів (ФВА), од. 0,623 0,211 0,858
Власний капітал, млн. дол. 911,70 1088,9 5537,9
Зобов’язання, млн. дол. 21107,20 2811,06 582
Фінансовий важель у структурі капіталу (ФРК), од. 0,043 0,387 9,515
Грошовий капітал, млн. дол. 2692,60 5489,80 6023,70
Індикатор фінансової стійкості (ІФС), од. 0,253 0,166 0,479
Стан статистичної фінансової рівноваги Зона чистого запозичення

На рис. 1 графічно відображено зміни значень інди-
катора фінансової стійкості за період 2014‒2016 рр. 
та змодельовано прогнозований тренд.

У ситуації, що характеризує фінансовий стан 
автомобілебудівних корпорацій світу, значно 
зростає роль фінансового важеля капіталу (ФВК), 

Рис. 1. Тенденції щодо змін індикатора фінансової стійкості провідних 
автомобілебудівних корпорацій світу
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Таблиця 3
Показники динамічної фінансової рівноваги  

провідних автомобілебудівних корпорацій світу за 2014‒2016 рр.

Період дослідження
Темп зміни 
власного 

капіталу (ТВК)

Темп зміни 
фінансових 
активів (ТФА)

Темп зміни 
сукупного 

капіталу (ТСК)

Темп зміни 
нефінансових 
активів (ТНФА)

Темп зміни 
зобов’язань (ТЗ)

Toyota Motor Соrporation
2014 р.
- величина, % 118,74 123,05 114,52 107,72 113,94
- ранг, одиниць 2 1 3 5 4
2015 р.
- величина, % 115,96 114,12 115,39 115,84 111,93
- ранг, одиниць 1 4 3 2 5
2016 р.
- величина, % 99,78 101,52 99,48 98,07 97,92
- ранг, одиниць 2 1 3 4 5

Mercedes-Benz
2014 р.
- величина, % 101,84 114,33 101,23 116,73 101,54
- ранг, одиниць 3 2 5 1 4
2015 р.
- величина, % 137,98 119,06 118,81 111,04 115,09
- ранг, одиниць 1 2 3 5 4
2016 р.
- величина, % 117,66 111,11 113,11 112,46 109,57
- ранг, одиниць 1 4 2 3 5

Tesla Motors
2014 р.
- величина, % 136,66 211,83 219,22 265,58 312,62
- ранг, одиниць 3 5 4 2 1
2015 р.
- величина, % 119,44 61,85 133,95 182,52 13,32
- ранг, одиниць 3 4 2 1 5
2016 р.
- величина, % 508,58 714,28 298,33 175,74 20,7
- ранг, одиниць 2 1 3 4 5

динаміка якого в змозі суттєво вплинути на зміни 
його рентабельності. Звуження меж впливу 
фінансового важеля активів (ФВА) на платоспро-
можність може виступати негативним моментом 
для досліджуваних корпорацій. У результаті якщо 
ФВА > ФВК, ІФС > 1, а грошовий капітал ста-
більно вищий нуля, то така ситуація характеризує 
збалансованість структури активів та капіталу, 
якщо ж ФВА < ФВК, ІФС < 1, а грошовий капітал 
стабільно нижчий нуля, то така ситуація харак-
теризує розбалансованість структури активів та 
капіталу.

Варто зазначити, що втрата контролю хоча б 
над одним із фінансових важелів може становити 
загрозу розбалансування фінансового стану кор-
порації.

Поглибити дослідження стану фінансової рів-
новаги провідних автомобілебудівних корпорацій 
світу дає змогу аналіз показників її динамічного 
стану (табл. 3).

Аналізування умов дотримання динамічної 
фінансової рівноваги для корпорацій Toyota Motor 
Соrporation, Mercedes-Benz та Tesla Motors реалі-
зуємо за допомогою перевірки дотримання спів-
відношення [3, с. 85], складники якого розшифро-
вано в табл. 3:

ТВК ≥ ТФА ≥ ТК ≥ ТНФА ≥ ТЗ                   (1)
Порівняння темпів росту фінансових показни-

ків провідних автомобілебудівних корпорацій світу 
показало, що умови динамічної фінансової рівно-
ваги виконуються для них не повною мірою. 

Порушення пов’язані з випереджаючими тем-
пами зростання фінансових активів корпорації, 
проте виявлені відхилення фінансового стану 
Toyota Motor Соrporation та Tesla Motors від 
стану фінансової рівноваги не є критичним, але 
потребують негайного реагування з боку фінан-
сового менеджменту для врегулювання наявних 
диспропорцій. Важливим є висновок про те, що 
стійких у часі диспропорцій у розвитку основних 
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фінансових показників корпорацій виявлено 
не було. Аналізуючи показники фінансової рів-
новаги корпорації Mercedes-Benz, вираженою 
особливістю характеру порушень фінансової 
рівноваги є зосередження залученого капіталу 
у фінансових активах, які є більш мобільними в 
управлінні, а також диспропорцією інтенсивності 
зміни нефінансових та фінансових активів, що 
є порушенням теорії пропорційності функціону-
вання та розвитку соціально-економічних сис-
тем та їх складників [13].

Рис. 2 дає можливість відслідкувати відповід-
ність фактичного фінансового стану Toyota Motor 
Соrporation, Mercedes-Benz та Tesla Motors еталон-
ному профілю динамічної фінансового рівноваги.

У коропорацій Toyota Motor Соrporation та Tesla 
Motors три показника з п’яти (темп росту сукупного 
капіталу, нефінансові активи та сума зобов’язань) 
на шкалі динамічної фінансової рівноваги займа-
ють відведені ним ранги. Це свідчить про пору-
шення фінансової рівноваги з боку співвідно-
шення показника власного капіталу та фінансових 
активів корпорації, які мали випереджаюче зрос-
тання. Також нарощення концентрації фінансових 
активів у загальній структурі майна корпорацій 
відбулося за рахунок розширення частки грошо-
вих коштів. Фінансовий стан корпорації Mercedes-
Benz за розрахованими показниками відповідає 
еталонному профілю динамічної фінансової рів-
новаги двічі ‒ за показниками зростання власного 
капіталу та зобов’язань. Збій відбувся у динаміці 
фінансових та нефінансових активів, а також зміні 
капіталу корпорації, на що слід звернути увагу 
менеджерам.

Отримані результати свідчать про наявні про-
блеми в стійкості фінансової рівноваги досліджу-
ваних корпорацій світу та необхідність обґрун-
тування низки методів і заходів нарощування 
фінансово-економічної стійкості провідних авто-
мобілебудівних корпорацій.

Використання результатів діагностики фінансо-
вої рівноваги для вибору стратегії стійкого розви-
тку провідних автомобілебудівних корпорацій світу 
стало підставою для обґрунтування: для Toyota 

Motor Соrporation – стратегії стабілізації методом 
укріплення конкурентних позицій та розширення 
частки ринку; для Mercedes-Benz – стратегії роз-
витку шляхом інвестування у відтворювальні про-
цеси; для Tesla Motors – стратегії становлення 
методом формування потенційної конкуренто-
спроможності.

Реалізація рекомендованих стратегій забезпе-
чить фінансову стійкість автомобілебудівних кор-
порацій світу в майбутньому.

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті запропоновано нове вирішення наукового 
завдання діагностики фінансового стану авто-
мобілебудівних корпорацій світу шляхом реалі-
зації ефективних стратегічних рішень. Отримані 
результати дослідження дали змогу дійти таких 
висновків.

1. У сучасних умовах формування глобального 
економічного середовища проблема забезпе-
чення фінансової стійкості корпорацій може бути 
розв’язана лише за умови підтримання фінансо-
вої рівноваги, яка виступає основою стабільності 
їх функціонування. Це викликає необхідність уточ-
нення сутності діагностики фінансового стану 
корпорацій як багатовекторної категорії, що уосо-
блює і процес дослідження фінансового стану 
об’єкта шляхом установлення ступеня покриття 
грошовими надходженнями потреби корпора-
ції в капіталі для виконання поточних платіжних 
зобов’язань і виступає інструментом виявлення 
фінансових проблем корпорації, є своєрідним 
механізмом їх усунення в тактичній та стратегіч-
ній перспективах засобом прийняття відповідних 
фінансових рішень.

2. Результати діагностики фінансової рівноваги 
автомобілебудівних корпорацій світу показали, що 
Toyota Motor Соrporation і Mercedes-Benz перебу-
вають у стані статичної фінансової рівноваги та 
в зоні «чистого інвестування», а для Tesla Motors 
характерне порушення фінансової рівноваги та 
перебування в зоні «чистого запозичення». Разом 
із тим дослідження динамічної фінансової рівно-
ваги корпорацій указує на необхідність негайного 
реагування з боку фінансового менеджменту 

Рис. 2. Діагностика фінансового стану провідних автомобілебудівних корпорацій  
за даними 2016 р. методом оцінки динамічної фінансової рівноваги (за даними табл. 3)
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Toyota Motor Соrporation і Tesla Motors для розро-
блення заходів з підвищення фінансової стійкості 
корпорацій.

3. Для поліпшення фінансової рівноваги та 
фінансового стану корпорацій у цілому доцільно 
реалізувати: для Toyota Motor Соrporation – 
стратегію стабілізації методом укріплення кон-
курентних позицій та розширення частки ринку, 
для Mercedes-Benz – стратегію розвитку шляхом 
інвестування у відтворювальні процеси, а для 
Tesla Motors – стратегію становлення методом 
формування потенційної конкурентоспромож-
ності.

Подальші розвідки слід спрямувати в напрямі 
розроблення концептуальних засад і механізмів 
підвищення фінансової стійкості корпорацій.
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У статті визначено сутність соціальної 
спрямованості підприємницьких структур, 
що сприяє вирішенню не лише економічних, 
а й соціальних завдань. Здійснено аналіз гро-
шових потоків за видами діяльності окремих 
підприємств промисловості. Визначено вза-
ємодію факторів впливу на формування соці-
ально відповідальних витрат, що дає змогу 
встановити масштаби виду діяльності 
підприємства, що впливає на визначення й 
коригування мети та завдань як підприєм-
ства у цілому, так і формування соціальних 
ресурсів.
Ключові слова: соціально відповідальна 
діяльність, соціальна спрямованість, ресурси, 
витрати, грошові потоки, фактори.

В статье определена сущность социаль-
ной направленности предпринимательских 
структур, что способствует решению 
не только экономических, но и социаль-
ных задач. Осуществлен анализ денежных 
потоков по видам деятельности отдель-
ных предприятий промышленности. Опре-
делено взаимодействие факторов влияния 
на формирование социально ответствен-

ных расходов, позволяющих установить 
масштабы вида деятельности предпри-
ятия, что влияет на определение и коррек-
тировку целей и задач как предприятия в 
целом, так и на формирование социальных 
ресурсов.
Ключевые слова: социально ответствен-
ная деятельность, социальная направ-
ленность, ресурсы, затраты, денежные 
потоки, факторы.

The article has defined essence of the enter-
prises' social orientation, which helps to resolve 
economic as well as social tasks. It has been 
performed analysis of the money flows in accor-
dance with types of activity of particular enter-
prises. It has been determined the interaction of 
the influence factors on the formation of socially 
responsible expenses and that allows to define 
the scale of the enterprise's type of activity, which 
influences on the defining and correction of the 
enterprise's goals and objectives as a whole as 
well as on the social resources formation.
Key words: socially responsible activities, social 
orientation, resources, expenses, money flows, 
factors.

Постановка проблеми. Результативна сис-
тема управління діяльністю підприємств в сучас-
них умовах є найважливішою необхідністю 
зростання соціально-економічного добробуту 
суспільства. Велике значення набуває плану-
вання зростання економічного розвитку кожного 
підприємства в державі. Проте не менш важливе 
значення має отримання позитивних соціальних 
показників та потребує особливої уваги, що сприя-
тиме підвищенню рівня соціального забезпечення 
суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній науці дані питання досліджено в пра-
цях таких учених, як О.М. Головінов, Р.А. Грішнова, 
А.М. Колот, В.І. Куценко, Г.Ю. Міщук, О.О. Олійник. 
Значний внесок у розвиток питань соціальної від-
повідальності здійснили й зарубіжні вчені-еко-
номісти: Г. Боуен, К. Девіс, П. Друкер, А. Керрол, 
М. Портер, М. Фрідман. 

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у розкритті сутності соціальних аспектів діяль-
ності підприємств та визначенні факторів їхнього 
впливу на ефективність їх функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні тенденції в розвитку економіки передба-
чають неминучу соціальну спрямованість підпри-
ємницьких структур, тобто вирішення не лише 
економічних, а й соціальних завдань. При цьому 
соціальна спрямованість означає, що фінансово-
господарська діяльність суб’єктів економіки здій-
снюється не лише заради отримання прибутку 

(економічний складник), а й заради людини та 
соціуму (соціальний складник). 

Ми вважаємо, що соціалізація економіки про-
мислових підприємств – це трансформація діючих 
форм організації суспільного відтворення для 
забезпечення їх довготривалого та стійкого розви-
тку, що базується на ринкових методах господарю-
вання для забезпечення їх соціальної захищеності 
й соціальної справедливості.

Розвиваючи ідеї концепції стійкого розвитку, 
ми переконані, що фундаментом в ній є ресурси 
підприємств як у матеріальній, так й нематеріаль-
ній формах, що відображає взаємовідносини між 
підприємством та соціумом як у внутрішньому, 
так і зовнішньому середовищі. При цьому ефект 
діяльності підприємства великою мірою залежить 
від розвитку його соціальної функції, внутрішніх і 
зовнішніх соціальних ресурсів. 

Дослідження цих питань висвітлили у своїх пра-
цях зарубіжні вчені-економісти Г. Боуен, А. Керрол, 
К. Девіс, М. Фрідман [1–4] та ін. для наукового ана-
лізу напрямів їх розвитку. Не менш вагомий вне-
сок у своїх працях зробили П. Друкер та М. Пор-
тер [5; 6], які найбільш послідовно досліджували 
соціальні функції та стратегічний підхід у правилах 
прийняття рішень.

Як відомо, основна діяльність підприємства 
поділяється на операційну, фінансову та інвес-
тиційну. Враховуючи принципи концепції стійкого 
розвитку, в діяльності підприємств можна виділити 
основний, соціальний та екологічний складники. 
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Враховуючи зазначене, опишемо за допомогою 
формули (1) основну мету підприємства:

М fпід � � � �ОперД ФінД ІнвД max; ; ,� � � � �      (1)
або

М fпід � � � �ОД СД ЕД max; ; ,� � � � �             (2)
де Мпід – основна мета підприємства; ОперД � –  

операційна діяльність (виробництво і реаліза-
ції продукції, виконання робіт, надання послуг); 
ФінД  – фінансова діяльність (операції із цінними 
паперами); ІнвД �  – інвестиційна діяльність (капі-
тальні вкладення в основні виробничі і невиробничі 
фонди); ОД �  – основна діяльність; СД  – соціальна 
діяльність (розвиток об'єктів соціальної сфери, 
надання соціальних гарантій персоналу, інші соці-
альні витрати); ЕД � – екологічна діяльність (роз-
виток природоохоронних об'єктів, інші екологічні 
витрати).

До соціально відповідальної діяльності слід 
віднести сукупні соціальні витрати основної діяль-
ності, соціальну та екологічну діяльність підприєм-
ства. При цьому вважаємо, що соціальні витрати 
основної діяльності слід поділити на прямі та 
непрямі. Враховуючи зазначене, опишемо за 
допомогою формули (3) основну функцію соці-
ально відповідальної діяльності (СВД):

СВД ПСВ НСВ СД ЕДод� � ��f optimumод� � �; ; ; ,     (3)
де ПСВод�  – прямі соціальні витрати основної 

діяльності; НСВод  – непрямі соціальні витрати осно-
вної діяльності, які пропонуємо класифікувати, вра-
ховуючи вплив соціальних взаємозв'язків як непрямі 
соціальні витрати першого і другого порядку.

Для аналізу господарської діяльності підпри-
ємства велике значення має групування витрат за 
економічними елементами, оскільки розрахунок 
величини кожного елемента на одиницю продук-
ції та їх питома вага в загальному обсязі витрат, їх 
динаміка та зміни дають змогу робити обґрунтовані 
висновки про ефективність системи управління під-
приємством. До елементів витрат слід віднести:

• матеріальні витрати (Мв ): сировина, мате-
ріали, паливо, запасні частини, тара, напівфабри-
кати, допоміжні та інші матеріали;

• витрати на оплату праці (Вопл пр�. . ): основна 
та додаткова заробітна плата, інші компенсаційні 
та заохочувальні виплати (надбавки і доплати до 
тарифних ставок і окладів за роботу в нічний час, 
за понаднормову роботу);

• відрахування на соціальні заходи (Всоц зах. .
), відрахування на пенсійне забезпечення і на соці-
альне страхування, відрахування на індивідуальне 
страхування персоналу підприємства (ЄСВ);

• амортизація (А): амортизаційні відраху-
вання основних засобів, нематеріальних активів 
та інших необоротних активів;

• інші операційні витрати (Віноп д. . . ): витрати 
на послуги зв’язку, на відрядження, плата за роз-
рахунково-касове обслуговування тощо.

Крім того, важливо пам’ятати, що оплата праці 
працівників соціально-культурних підрозділів, які 
перебувають на балансі підприємства, витрати на 
проведення оздоровчих заходів не включаються у 
собівартість продукції, а покриваються за рахунок 
прибутку підприємства.

До фінансових витрат належать витрати на від-
сотки (за користування отриманими кредитами, за 
фінансовою орендою тощо) та інші витрати під-
приємства, пов’язані із залученням позикового 
капіталу. Під інвестиційною діяльністю, як пра-
вило, розуміють діяльність, яка пов’язана з при-
дбанням і реалізацією необоротних активів.

Для деталізації соціальних аспектів господар-
ської діяльності здійснено класифікацію соціаль-
них витрат на: прямі соціальні витрати – витрати 
на оплату праці, відрахування на соціальні заходи 
та непрямі, які згруповано як непрямі витрати 
першого порядку (виплата дивідендів, відсотків) 
та непрямі витрати другого порядку (придбання 
необоротних активів). Запропонована класифіка-
ція соціальних витрат є до певної міри умовною, 
оскільки, скажімо, непрямі соціальні витрати пер-
шого порядку в процесі обороту капіталу перетво-
рюються на прямі соціальні витрати. Наприклад, 
вкладення у виробництво (інвестиції або непрямі 
соціальні витрати першого порядку) сприяють 
створенню нових робочих місць, які передбачають 
виплату відповідної заробітної плати персоналу та 
здійснення відрахувань із заробітку на соціальні 
заходи (прямі соціальні витрати) тощо.

У результаті дослідження, виконаного для різ-
них за величиною підприємств, можна стверджу-
вати, що є до певної міри соціально орієнтова-
ними системами, оскільки від 9,0% до 18,6% від 
загального обсягу використання грошових коштів 
операційної діяльності пов’язані з прямими соці-
альними витратами й близько 15% – з непрямими 
соціальними аспектами першого порядку (виплата 
дивідендів, відсотків тощо).

Доведено, що в системі соціально відповідаль-
ної діяльності підприємств формуються та функці-
онують різні групи зацікавлених сторін, які запропо-
новано класифікувати, враховуючи з-поміж інших 
фактор очікування стейкхолдерів від соціально 
відповідальної діяльності. Для кращого розуміння 
зазначених факторів сформуємо функцію факто-
рів соціально відповідальних витрат залежно від 
запитів стейкхолдерів:
СВД f Ф Ф Ф Ф Ф Ф Фв зе пр гал інд особ фін зс� � �, , , , , , ,� � � �        (4)
де СВДв  – витрати, пов'язані із соціально від-

повідальною діяльністю; �Фзе  – загальноекономічні 
фактори; Фпр �  – нормативно-правові фактори; 
Фгал  – галузеві фактори; �Фінд  – індивідуальні фак-
тори; Фособ  – фактори, пов'язані з особливостями 
діяльності підприємства; Ффін  – фінансові фак-
тори; Фзс  – фактори, пов'язані з очікуваннями заці-
кавлених сторін – соціальних партнерів.
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За позитивної сукупної дії зазначених факторів 
відбувається економічне зростання підприємства, 
забезпечується його стабільний розвиток. За цих 
умов соціально відповідальні витрати змінюва-
тимуться, матимуть тенденцію до росту (рис. 1). 
Під час побудові графіку необхідне відображення 
вихідної точки « СВДвn », яка є закріпленою на 
певному встановленому рівні відповідно до зако-
нодавчих вимог (Кодекс законів про працю, Подат-
ковий кодекс, інші нормативно-правові вимоги).

Слід зазначити, що стратегія підприємства – це 
не одномоментний план, а визначення плану дій 
з урахуванням часового параметру (на коротко-, 
середньо- і довгострокову перспективи). Тобто 
необхідно враховувати ступінь впливу кожного 
фактору на соціально відповідальну діяльність 
підприємства, що можливо за допомогою кореля-
ційно-регресійного аналізу на підставі даних, що 
характеризують як результати господарювання, 
так і напрями і масштаби соціально відповідальної 
поведінки господарюючого суб'єкта. Результати 
здійсненого аналізу дадуть змогу приймати більш 
зважені управлінські рішення під час вибору стра-
тегії підприємства.

У дослідженні акцентовано увагу на тому, що 
теоретичні проблеми соціально відповідальної 
діяльності в сукупності розглядалися з погляду 
філософських, психологічних та юридичних аспек-
тів. Проте ми переконані, що для розвитку цього 
виду діяльності необхідна передусім економічна 
інформація, згрупована за тривалий період часу, 
сформована у спеціальній нефінансовій (соці-

альній) звітності, або комбінована звітність (поєд-
нання фінансових та соціальних показників). 
Зазначене пов’язано з тим, що наявна фінансова 
звітність не дає змоги розкривати інформацію про 
вплив різних факторів на соціальні аспекти діяль-
ності промислових підприємств. За цих обста-
вин на даний момент неможливо оцінити ступінь 
впливу виділених у роботі груп факторів форму-
вання соціально відповідальних витрат підприєм-
ства. Проте за наявності відповідної статистичної 
інформації можливо дослідити вплив зазначених 
факторів на масштаби й умови соціально відпо-
відальної діяльності. Більше того, використання 
зазначених інструментів дає змогу формувати 
соціальні ресурси та прогнозувати розвиток біз-
несу загалом.

У процесі дослідження нами здійснено ана-
ліз впливу двох факторів на соціальні аспекти 
діяльності підприємств: процентної ставки рефі-
нансування (встановлюється НБУ) та подат-
кової політики щодо обов’язкових внесків на 
загальнообов’язкове соціальне страхування 
(табл. 1).

Отже, у процесі дослідження встановлено таке:
• високий ступінь кореляційної залежності між 

середньозваженою ставкою рефінансування НБУ 
і соціально відповідальними витратами ПАТ «ТРЗ 
«Оріон»;

• ступінь кореляційної залежності нижчий за 
середній рівень між максимальною ставкою відра-
хувань у державні позабюджетні фонди і відраху-
ваннями на соціальний захист ПАТ «ТРЗ «Оріон».

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка законодавчо встановленого 
мінімуму соціально 

відповідальних витрат 

СВД СВДв 1 

СВДв n 

NP 

Рис. 1. Динаміка соціально відповідальних витрат
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Коефіцієнт кореляції між:
-0,87497697 ставкою рефінансування НБУ і 

соціально відповідальними витратами;
-0,3787538 ставкою рефінансування НБУ і 

сумою соціальних відрахувань;
0,786326815 оплатою праці і сумою соціальних 

відрахувань.
Висновки з проведеного дослідження. Таким 

чином, взаємодія виділених факторів впливу на фор-
мування соціально відповідальних витрат дає змогу 
встановити масштаби цього виду діяльності підпри-
ємства, що впливає на визначення й коригування 
мети та завдань підприємства у цілому, формування 
соціальних ресурсів зокрема. Величина СВД-витрат 
і їх склад по кожному об'єкту встановлюються за 
межами підприємства. Однак якість підбору таких 
відомостей, правильність їх оформлення і своєчас-
ність надходження на підприємство залежать від 
персоналу, який спеціалізується на виконанні таких 
операцій. Тому, незважаючи на мінімальну роль під-
приємства у формуванні змістовної частини вихід-
них даних, передусім саме воно в межах наявних у 

нього можливостей визначає повноту надходження 
в систему інформаційного відображення соціальних 
витрат та їх контролю.
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Таблиця 1
Інформаційне забезпечення кореляційного аналізу факторів формування  

соціально відповідальних витрат ПАТ «ТРЗ «Оріон»

Рік

Максимальна 
ставка 

відрахувань 
в державні 

позабюджетні 
фонди, %

Середньозважена 
ставка 

рефінансування 
НБУ, %

Оплата 
праці, 

тис. грн. 
(Вопл.пр.), 

тис. грн

Відрахування 
на соціальні 

заходи, тис. грн. 
(Всоц.зах.), 

тис. грн.

Сплата 
податків, 
тис. грн. 

(Т), 
тис. грн.

Соціально 
відповідальні 

витрати  
(Вопл.пр. + 

Всоц.зах. + T), 
тис. грн.

2007 36,66 10,10 9748 4967 5124 19839
2008 36,66 15,30 9429 4752 4976 19157
2009 36,76 16,70 9127 4487 4825 18439
2010 36,76 11,62 8928 4132 4666 17726
2011 36,76 12,39 7517 4161 2509 14187
2012 36,76 8,13 7586 4025 3127 14738
2013 36,76 7,15 7594 3451 3406 14451
2014 36,76 15,57 10608 6126 5408 22142
2015 36,76 25,22 19845 6780 7936 34561
2016 22 17,36 17970 4781 9486 32237

Джерело: складено на основі [7]
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Постановка проблеми. На сьогодні Україна 
розширює свої можливості міжнародної торгівлі 
з країнами членами європейського союзу при 
цьому спостерігається значний вплив міжнарод-
них організацій, зокрема прагнення України до 
впровадження стандартів згідно вимог ринків, на 
які експортуються товари. Відбуваються зміни 
в системах складу митної політики України вна-
слідок поглибленої інтеграції до міжнародних 
вимог, яким має слідувати митна система Укра-
їни. Пошук методів та заходів до більш тісної 
співпраці з країнами-членами ЄС зовнішньое-
кономічних зв'язків створює умови зростання 
економічних показників національної економіки, 
але Україна має подолати збільшення порушень 
митних правил та контрабанди. Тому визначення 
системних складових митної політики важливим 
напрямком в дослідженні сталого розвитку мит-
ної політики України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження в напрямку реалізації державної 
митної політики, а також регулювання зовнішньо-

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ  
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
MODEL OF CUSTOMS POLICY DEVELOPMENT IN UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC PROCESSES

УДК 338.24:339.543

Мужев О.О.
начальник Запорізької митниці 
ДФС України у Запорізькій області

В статті висвітлено основні питання щодо 
визначення системних складових митної 
політики в Україні. Встановлено зміни сис-
темних складових митної політики України 
внаслідок слідування міжнародним вимо-
гам, яким має відповідати митна система 
України. Скомпоновано основні напрямки 
реалізації Стратегії розвитку митниці. Під-
креслено важливі напрямки розробки митної 
політики в Україні. Наведені особливості 
використання інформаційних технологій 
при реалізації митної політики, зокрема важ-
ливість застосування «електронної мит-
ниці». Запропоновано модель розвитку мит-
ної політики в Україні та надані пояснення 
основним компонентам формування даної 
моделі. Підведено підсумки щодо напрямків 
трансформації митної політика та її скла-
дових.
Ключові слова: інтеграція міжнародних 
вимог, інформаційне забезпечення, між-
народна торгівля, національна економіка, 
митна політика, митне регулювання.

В статье освещены основные вопросы по 
определению системных составляющих 
таможенной политики в Украине. Установ-
лены изменения системных составляющих 
таможенной политики Украины вследствие 
следования международным требованиям, 
которым должна соответствовать тамо-
женная система Украины. Представлены 
основные направления реализации Стра-
тегии развития таможни. Подчеркнуты 
важные направления разработки таможен-
ной политики в Украине. Приведены осо-
бенности использования информационных 
технологий при реализации таможенной 

политики, в частности важность примене-
ния «электронной таможни». Предложена 
модель развития таможенной политики в 
Украине и предоставлены объяснения основ-
ным компонентам формирования данной 
модели. Подведены итоги по направлениям 
трансформации таможенной политики и ее 
составляющих.
Ключевые слова: интеграция 
международных требований, информацион-
ное обеспечение, международная торговля, 
национальная экономика, таможенная поли-
тика, таможенное регулирование.

The article deals with the main issues concern-
ing the definition of the system components of 
customs policy in Ukraine. Changes in system 
components of the customs policy of Ukraine are 
described as a result of compliance with interna-
tional requirements, which should correspond to 
the customs system of Ukraine. The main direc-
tions of implementation of the Customs Devel-
opment Strategy are mentioned. The important 
directions of development of the customs policy 
in Ukraine are emphasized. The peculiarities of 
using information technologies in the implemen-
tation of customs policy, in particular the impor-
tance of the use of "electronic customs" are pre-
sented. The model of development of customs 
policy in Ukraine is offered and explanations are 
given to the main components of the formation 
of this model. The ways of the transformation 
of customs policy and its components are pre-
sented.
Key words: integration of international 
requirements, information provision, international 
trade, national economy, customs policy, 
customs regulation.
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Визначення основних пріоритетів розвитку мит-
ної політики та митної справи, зокрема управління 
фіскальними органами стали предметом науко-
вого пошуку вчених: І.Г. Бережнюка, Н.А. Липов-
ської, П.В. Пашка, І.В. Письменного, Ю.Д. Кунєва, 
Д.В. Приймаченка, В.В. Ченцова та ін. Але подаль-
ший аналіз системних складових митної політики 
в Україні визначення сучасних підходів удоскона-
лення управління митними органами, внаслідок 
інтеграції до митного простору країн-членів ЄС 
вимагають подальшого дослідження.
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Постановка завдання. Мета статті – дослідити 
подальший розвиток системних складових митної 
політики та представити модель розвитку митної 
політики в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні складові митної політики, перш за все, 
мають давати змогу визначати баланс між інтер-
есами національного товаровиробника та інтер-
есами самої держави щодо зовнішньоекономічної 
діяльності. Пошук оптимальних шляхів відносно 
визначення законної торгівлі та контролю за нею 
мають здійснюватися за рахунок їх раціонального 
і виваженого лімітування. На сьогодні, характер-
ними особливостями митної політики виступають 
зміни в пріоритетах – посилюється фіскальна 
функція митниці в противагу правоохоронній 
функції. В процесі чого виникає конфлікт невід-
повідність місії, завдань і функцій митної системи 
й підміну пріоритетів державної митної політики. 
Варто зазначити, що на сьогодні митна система 
виконує функцію наповнення державного бюджету 
“швидкими” грошима непрямого оподаткування. 
В подальшому митна політика країни має змінити 
свій вектор із збирання митних платежів на спро-
щенню процедур торгівлі та контролю над ланцю-
гами поставок [1].

У грудні 2017 року Урядом було схвалено Стра-
тегію розвитку системи управління ризиками у 
сфері митного контролю на період до 2022 року, 
метою якої є визначення векторів змін в націо-
нальній системі управління митними ризиками з 
урахуванням Митного кодексу України, використо-

вуючи успішний закордонний досвід та законодав-
ство ЄС щодо управління ризиками, Компендіуму 
з управління ризиками Всесвітньої митної органі-
зації, рекомендацій іноземних експертів, що буде 
зображено на таблиці 1 Дорожня карта та напрями 
реалізації Стратегії [2].

Митна політика знаходиться у стані перебу-
дови внаслідок руху до членства в Європейському 
Союзі, тим самим змінюючи стандарти ведення 
економічної, соціальної та політичної політики, 
впливаючи на всі сфери життя в Україні. Україна 
має вигідне географічне положення, що стано-
вить один з векторів розвитку митної політики в 
Україні. Тому пріоритезація фіскальної функції є 
одним з головних напрямів діяльності Державної 
фіскальної служби України, яка, в свою чергу, 
реалізується шляхом наповнення державного 
бюджету за рахунок стягнення митних платежів. 
При реалізації митної політики мають врахову-
ватися наступні фактори, як вигідне географічне 
положення на карті Європи та транспортний 
комплекс; завантаженість транспортних артерій 
країни; положення Митного кодексу України в 
частині встановленого порядку ввезення това-
рів у пункт пропуску на митному кордоні, прохо-
дження санітарного, ветеринарного, фітосанітар-
ного, екологічного контролю [3]. 

Загальноприйнятим є той факт, що митна полі-
тика тісно пов’язана із зовнішньоекономічною 
діяльністю та впливає на неї. Одним з напрямом 
зовнішньоекономічної діяльності є залучення пря-
мих іноземних інвестицій в країну для формування 

Таблиця 1
Дорожня карта та напрями реалізації Стратегії [2]

№
1 Наявність окремого структурного підрозділу з питань управління митними ризиками

2 Створення підрозділу з питань розроблення і супроводження автоматизованої системи аналізу та управ-
ління ризиками і проведення аудиту в структурі підрозділу інформаційних технологій ДФС

3 Створення самостійних підрозділів з питань управління ризиками
4 Проведення аналізу та оцінки ризиків безпеки до прибуття товарів

5 Механізм надання перевізниками попередньої інформації про товари, транспортні засоби, заплановані до 
переміщення.

6 Відповідальності перевізників за неподання чи несвоєчасне подання або подання попередньої інформації 
в обсязі та в строки, визначені законодавством

7 Підтримки в актуальному стані автоматизованої системи аналізу та управління ризиками
8 Посилення ролі митниць у процесах управління ризиками
9 Таргетинг під час здійснення митного контролю найбільш ризикових зовнішньоекономічних транзакцій
10 Системи автоматизованого розподілу суб’єктів господарювання залежно від характеристик таких суб’єктів
11 Здійснення контролю правильності визначення митної вартості
12 Застосування єдиних підходів до роботи з наявним програмним забезпеченням та технічними засобами
13 Використання додаткових механізмів верифікації результатів митного контролю
14 Створення бази даних ризиків
15 Забезпечення розвитку інформаційних технологій

16 Поліпшення ефективності взаємодії між органами державної влади шляхом забезпечення -забезпечення 
розвитку людських ресурсів

17 Забезпечення передачі Держприкордонслужбою до ДФС інформації про осіб, які переміщуються через 
державний кордон
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потужного експортного сектору. У табл. 2 та табл. 
3 наведено статистичні дані щодо прямих інозем-
них інвестицій з країн Євросоюзу в національну 
економіку та обсяг прямих інвестиції з України до 
країн Євросоюзу (2010-2017 рр.). 

Аналізуючи статистичні дані на табл. 2 та 
табл. 3 щодо надходження прямих інвестицій, як 
в Україну з країн Євросоюзу, так і навпаки, можна 
зробити висновок стосовно наявної зацікавленості 
в економіці України з боку провідних країн Євро-
союзу, зокрема Нідерландів, Великої Британії, 
Німеччини, Франції, Швеції.

Тому адаптація митної політики під стан-
дарти Євросоюзу – є важливим напрямком роз-
витку національної економіки. Також в наявності 
присутні інвестиції до країн ЄС, що є важливим 
показником України, як країни, що активно при-
ймає участь в міжнародних відносинах заради 
суспільного добробуту та зростання національної 
економіки.

Одними з важливих напрямків розробки митної 
політики в Україні стане уніфікація та спрощення 
митних процедур – формування єдиної автома-
тизованої системи контролю за експортом, імпор-
том і транзитом; єдиний електронний доступ; 
обмін електронною інформацією; відбір товарів 
для митного догляду на прикордонних і внутріш-
ніх пунктах митного оформлення (ПМО); єдине 
середовище для митниці й торгівлі для подання 

митної декларації в електронному вигляді; обмін 
інформацією між митними пунктами пропуску. 
Вищевикладені напрямки нададуть змогу спри-
яти митній політиці України стабільному розвитку 
національної економіки [5].

Міжнародний досвід використання в митній 
політиці «цифрових» технологій є основою ефек-
тивності роботи митниці. В основі інформаційних 
технологій покладено використання електро-
нного митного декларування. Основними момен-
тами реалізації «електронної митниці» в Україні 
є: цілодобове митне оформлення за принципом 
«єдиного вікна»; системи відслідковування пере-
міщення вантажів; гармонізація документів «Елек-
тронної митниці» з вимогами ЄС та введення 
Єдиного уніфікованого документу (SAD); системи 
контролю за переміщенням вантажів із загально-
європейською NCTS; інтеграція баз даних задля 
контролю та боротьби з контрабандою [8].

Згідно моделі розвитку митної політики в Укра-
їні (рис. 1) варто розкрити сутність реалізації стра-
тегічного бачення розвитку та вдосконаленню 
митної політики України.

До інституційних змін митної політики варто 
віднести – пошук нових підходів щодо управ-
ління митними ризиками; автоматизовані сис-
теми автоматизовані системи суб’єктів ЗЕД, про-
ведення аналізу та оцінки ризиків, регіональне 
профілювання ризиків, відповідальність переві-

Таблиця 2
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн Євросоюзу в економіці України (2010-2017 рр.) [9]

Обсяги на 1 січня
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Усього з країн ЄС 31538,4 36969,1 39268,9 41132,3 41032,8 31046,9 26405,6 26203,6
Кіпр 8603,1 9620,5 12700,8 15907,7 17725,6 12769,4 10239,5 9690,1
Нідерланди 7461,3 11389,8 9323,8 8727,6 9007,5 6986,7 6184,7 5948,4
Велика Британія 2234,1 2229,9 2536,4 2496,9 2768,2 2153,4 1790,3 2008,7
Німеччина 6009,6 5001,2 5329,8 4496,3 2908,4 2105,2 1598,2 1584,6
Франція 1381,1 2105,4 1993,1 1510,3 1520,5 1394,6 1305,4 1294,5
Австрія 1674,7 1798,9 2317,5 2476,9 2314,0 1648,7 1559,8 1268,2
Люксембург 263,0 435,4 488,9 559,5 555,8 398,8 363,9 964,2
Польща 847,0 913,0 834,3 897,2 819,8 808,6 758,3 764,4
Угорщина 708,6 697,6 678,5 684,3 685,9 593,2 614,9 770,1
Швеція 674,2 1108,9 1141,9 1084,4 439,3 360,2 328,9 322,1
Інші країни ЄС 1681,7 1668,5 1923,9 2291,2 2287,8 1828,1 1661,7 1588,3

Таблиця 3
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України до країн Євросоюзу (2010-2017 рр.) [10]

Обсяги на 1 січня
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Усього у країни ЄС 5465,0 6078,2 6072,7 6150,1 6192,3 6138,8 6111,0 6115,1
Кіпр 5336,1 5900,1 5899,7 5917,6 5925,1 5926,1 5923,7 5930,5
Латвія 31,9 87,9 80,4 95,5 98,6 85,0 69,8 68,4
Угорщина 0,1 0,1 0,1 4,2 17,3 16,0 14,6 14,9
Інші країни ЄС 96,9 90,1 92,5 132,8 151,3 111,7 102,9 101,3
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зників, інформація для перевізників, розширення 
джерел інформації, система автоматизованого 
розподілу суб’єктів господарювання, створення 
бази даних ризиків, система професійної підго-
товка верифікація результатів, обмін інформа-

цією, єдині підходи, системи моніторингу, засто-
сування таргетингу. 

Базисом програмного забезпечення в митній 
політиці може стати – об’єднання наявних систем 
контролю, системи єдиного обліку торговців, єди-

Рис. 1. Модель розвитку митної політики в Україні
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ний електронний доступ до всіх сервісів митниці, 
відбір товарів для митного огляду, митний догляд, 
обмін електронною інформацією, зменшення фак-
тичних перевірок. При розробці стратегії митної 
політики варто слідувати наступному алгоритму 
дій – формування плану; визначення тактич-
них заходів; визначення основних поведінкових 
моделей в митних процесах, диференціація від-
ношення митних органів суб’єктів ЗЕД (позиції по 
відношенню до інших), перспектива чи стратегія 
перспективи в процесі реалізації митної політики 
в Україні.

Подальші дії вдосконалення митної політики 
полягають в модернізації митної інфраструктури, 
зокрема щодо впровадження автоматизованої 
системи «Електронної митниці», яка полягає у 
сумісності діючих митних органів, гармонізації 
документів «Електронної митниці», системи від-
слідковування переміщення вантажів, 100%-го 
електронного оформлення, удосконалення сис-
теми управління ризиками. Модернізація митної 
політики має базуватися на конкурсних процеду-
рах, професіоналізмі і порядності, спеціалізова-
ній підготовці. Впроваджувані системи управління 
державною митною справою мають знизити вплив 
таких факторів – високий рівень плинності кадрів, 
ручне управління, низька кваліфікація посадових 
осіб, організаційна й правова регламентація.

Для України, яка запроваджує систему елек-
тронного декларування, вкрай необхідним є імпле-
ментація процесів, які пов’язані з автоматизацією 
та е-декларуванням, а саме: автоматична реє-
страція митних декларацій; автоматична детермі-
нація кількості та видів митних процедур в залеж-
ності від результатів аналізу ризиків; автоматичне 
завершення процедури митного оформлення та 
випуск товарів; внесення змін в митну декларацію 
через механізм е-декларування; отримання елек-
тронних дозволів (наприклад, для обробки това-

рів); електронна верифікація експертами, що ана-
лізують митну діяльність та бухгалтерський облік. 

Свідченням ефективної політики в резуль-
таті запровадження електронного декларування 
виступає статистика Світової митної організації 
(табл. 4). 

Наприклад, за даними Всесвітньої митної 
організації, загальна кількість електронних мит-
них декларацій в Європейському регіоні переви-
щує 90%.

Таким чином, державна митна політика виступає 
системою принципів та напрямів діяльності держави 
у сфері захисту митних інтересів та забезпечення 
митної безпеки України, регулювання зовнішньої 
торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку еко-
номіки України та її інтеграції до світової економіки. 
Державна митна політика є складовою частиною 
державної економічної політики.

Підтримка та вагомий внесок в процесі рефор-
мування митної політики України спостерігається 
від представництва Американської торговельної 
палати в Україні, яка проводить консультативні 
наради з експертами, дослідження, спілкується 
із стейкхолдерами та публікує звіти щодо митної 
діяльності в Україні. 

Для досягнення стратегічних цілей в реаліза-
ції моделі митної політики України вкрай необхід-
ним є продовження курсу реформ, оскільки The 
importance of Ukraine’s customs reform can’t be 
overstated. Supporting efforts of the Government to 
accelerate the reform всі стейкхолдери цього про-
цесу (Американська торговельна палата в Україні, 
комітеті та відомства Уряду, ДФС України, суб’єкти 
господарювання) продовжують сприяти прогре-
сивним змінам у вдосконаленні митної політики 
і зосереджуються на наступних питаннях митної 
реформи:

– українським компаніям вкрай необхідно 
мати постійний і надійний канал зв'язку з мит-

Таблиця 4
Відсоток електронних декларацій в загальній кількості декларування

Країни

Імпорт Експорт

Загальна кількість 
декларацій, млн

Відсоток 
електронних 

декларацій, %
Загальна кількість 

декларацій, млн
Відсоток 

електронних 
декларацій, %

Європа 171,7 млн 85,9 % 97,2 млн 91,9 %
Південна Америка, Північна 
Америка, Центральна Аме-
рика, Карибські острови

68,5 млн 85,2 % 26,2 млн 87,3 %

Західна та Центральна 
Африка 1,2 млн 85,5 % 0,1 млн 89,6 %

Східна та Південна Африка 7,4 млн 92,7 % 7,3 млн 95,8 %
Північна Африка, Близький 
та Середній Схід 6,1 млн 100 % 1,7 млн 100 %

Далекий Схід, Південна 
та Південно-Східна Азія, 
Океанія та Острови Тихого 
Океану

92 млн 91,6 % 115,7 млн 93,6 %
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ною службою (наприклад, гаряча лінія), який буде 
використовуватися для отримання консультацій 
або роз'яснень щодо застосування митного зако-
нодавства та е-декларування;

– спрощення міжнародної торгівлі, включаючи 
інститут уповноважених економічних операторів, 
систему «єдиного вікна» та автоматизоване митне 
оформлення; 

– протидія незаконної торгівлі, нелегального 
імпорту товарів і перевезення товарів з порушен-
ням правил інтелектуальної власності;

– внутрішній бізнес асоціює успіх митної 
реформи з двома факторами: чітким баченням 
майбутнього митної служби; підтримкою бізнес-
спільноти.

Зрештою, будь-які позитивні митні нововве-
дення, які спрощують умови зовнішньоекономічної 
діяльності та покращують діловий клімат у країні, 
завжди будуть підтримуватися та отримуватимуть 
підтримку бізнесу. Варто наголосити на необхідності 
подальших реформ на митниці, які, безумовно, 
сприятимуть українській економіці та забезпечать 
більшу передбачуваність, прозорість та рівні умови 
для всіх інвесторів та бізнесу в Україні.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
водячи підсумки щодо складових митної політики 
варто підкреслити, що Україна має всі шанси стати 
лідером в Східній Європі з обслуговування тран-
зитних потоків. Стратегічним пріоритетом митної 
політики України є приближення до Євростандар-
тів та активна інтеграція інформаційних технологій 
в процеси обслуговування суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності. Також варто уваги визначення 
гнучкої системи тарифно-цінової політики, а також 
створення нормативно-правової бази, адаптова-
ної до законодавства ЄС. Тільки тоді буде мож-
ливо сформувати подальше бачення в комплексі 
розвитку митної політики в Україні. Виходячи з 
подальших перспектив досліджень стратегічних 
напрямків, щодо розвитку митної політики Укра-
їни та складових митної політики, на практиці 

має бути відомо щодо забезпечення балансу між 
контраверсійними завданнями та функціями мит-
них органів.
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У статті визначено вплив міжнародних 
засад сталого розвитку на стратегічні 
напрями розвитку регіональних господар-
ських систем України. Визначено сутність 
розуміння сталого розвитку відповідно до 
його міжнародної концепції. З’ясовано концеп-
туальну філософію сталого розвитку. Вио-
кремлено три основні стратегічні напрями 
сталого розвитку, що були затверджені 
стратегією розвитку Європейського Союзу 
на найближчих десять років. З’ясовано осно-
вні орієнтири, що визначають напрями роз-
витку окремих регіонів України як складових 
частин загальної економічної системи. Зва-
жаючи на орієнтацію України на політику 
Європейського Союзу, визначено, що вста-
новлені Європейською Радою основні пріори-
тети розвитку країн-членів ЄС є абсолютно 
прийнятними для України, однак, механізм 
реалізації даних стратегічних напрямків 
буде суттєво відрізнятися для України і кож-
ної окремої країни Європи. 
Ключові слова: сталий розвиток, страте-
гії розвитку, імплементація європейського 
досвіду, регіональні господарські системи, 
цілі сталого розвитку. 

В статье определено влияние междуна-
родных принципов устойчивого развития 
на стратегические направления разви-
тия региональных хозяйственных систем 
Украины. Определена сущность понимания 
устойчивого развития в соответствии с 
его международной концепцией. Выяснено 
концептуальную философию устойчивого 
развития. Выделены три основные стра-
тегические направления устойчивого раз-
вития, которые были утверждены стра-
тегией развития Европейского Союза на 
ближайшие десять лет. Выяснены основные 
ориентиры, определяющие направления 
развития отдельных регионов Украины как 
составляющих частей общей экономиче-
ской системы. Учитывая ориентацию Укра-

ины на политику Европейского Союза, опре-
делено, что установленные Европейским 
Советом основные приоритеты развития 
стран-членов ЕС абсолютно приемлемы 
для Украины, однако, механизм реализации 
данных стратегических направлений будет 
существенно отличаться для Украины и 
каждой отдельной страны Европы. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, 
стратегии развития, имплементация евро-
пейского опыта, региональные хозяйствен-
ные системы, цели устойчивого развития.

The influence of international principles of sus-
tainable development on strategic directions of 
development of regional economic systems of 
Ukraine is defined in the article. The essence 
of understanding of sustainable development in 
accordance with its international concept is deter-
mined. It has been found out that the conceptual 
philosophy of sustainable development. There 
are three main strategic directions for sustain-
able development, which have been endorsed 
by the European Union's development strategy 
for the next ten years. The basic guidelines that 
determine the directions of development of cer-
tain regions of Ukraine as constituent parts of the 
general economic system are clarified. Having 
chosen European socio-economic and political 
values as a benchmark, Ukraine has also com-
mitted itself to implementing a policy of decentral-
ization of power and financial powers. Taking into 
account the orientation of Ukraine on the policy 
of the European Union, it is determined that the 
main priorities of development of the EU Member 
States established by the European Council are 
absolutely acceptable for Ukraine, however, the 
mechanism of these implementation strategic 
directions will be significantly different for Ukraine 
and each individual country in Europe. 
Key words: sustainable development, develop-
ment strategies, implementation of European 
experience, regional economic systems, sustain-
able development goals.

Постановка проблеми. Розвиток економічних 
систем різного рівня в сучасних умовах глобалі-
зації описується багатокомпонентною структу-
рою та різноспрямованістю впливу глобалізацій-
них процесів, що формують нові можливості для 
розвитку економічних систем різного рівня та 
одночасно перешкоджають економічному зрос-
танню у наслідок появи певних об’єктивних при-
чин. Об’єднуючим питанням економічних систем є 
раціональне максимально ефективне та дбайливе 
використання ресурсів із одночасним забезпечен-
ням балансу інтересів соціального, екологічного, 
комерційного, регіонального та загальнонаціо-
нального характеру [6, c. 49]. Також, зростає важ-

ливість регіонів, що виступають базисом для реа-
лізації довгострокових цілей розвитку. Питання 
розвитку регіональних господарських систем 
потребують побудови оптимальної інституційної 
конфігурації задля забезпечення ефективної їх 
взаємодії із зовнішнім середовищем в умовах гло-
балізації. Це та інше викликає актуальність забез-
печення засад сталого розвитку. У свою чергу, для 
розвитку та підвищення ефективності регіональ-
них господарських систем України, надзвичайно 
актуальним є дослідження з позицій орієнтації їх 
розвитку на цілі сталого розвитку та поглиблення 
процесів Євроінтеграції, що вимагає дослідження 
європейського досвіду забезпечення засад ста-
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лого розвитку та імплементації вдалої практики із 
урахуванням особливостей України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням питань сталого розвитку регіо-
нів займалося ряд провідних вчених, серед яких 
варто виділити: О. А. Алимова, В. М. Боголю-
бова, І. К. Бистрякова, М. П. Бутка, В. М. Гейця, 
З. В. Герасимчук, М. В. Грязева, Б. М. Данилишина, 
М. І. Долішнього, Г. М. Калетніка, В. І. Карамушка, 
Я. Б. Олійника, А. Г. Мазура, Г. Б. Марушевського, 
Л. Г. Мельник, О. М. Навелєва, В. І. Пилу, Д. А. Пале-
хова, Л. Г. Руденка, А. П. Садовенка, Л. Г. Чернюк, 
М. А. Шмідта, А. Г. Шапаря, О. В. Яценка та ін. 

Однак, динамічність змін зовнішнього серед-
овища розвитку регіональних господарських 
систем в глобалізаційних умовах викликає необ-
хідність продовження досліджень в даній галузі, 
поглиблення вивчення питань адаптації напрямів 
розвитку регіонів залежно від змін міжнародної 
політики по відношенню до України, а також імпле-
ментації Європейської політики забезпечення ста-
лого розвитку в національному економічному про-
сторі з врахуванням особливостей розвитку країни 
в цілому, та, зокрема, кожного окремого регіону. 

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є визначення впливу міжнародних засад 
сталого розвитку на стратегічні напрями розвитку 
регіональних господарських систем України. 

Для досягнення поставленої мети у статті було 
вирішено такі завдання:

– визначено напрями глобального вектору 
міжнародної політики соціально-економічного роз-
витку окремих країн і регіонів;

– з’ясовано концептуальну філософію ста-
лого розвитку;

– визначено цілі сталого розвитку, встанов-
лені Європейською Радою;

– з’ясовано пріоритети розвитку України від-
повідно до Стратегії сталого розвитку України до 
2020 року;

– виокремлено напрями вирішення страте-
гічних завдань відповідно до Державної страте-
гії регіонального розвитку України на період до 
2020 року.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із глобальних векторів міжнародної полі-
тики соціально-економічного розвитку окремих 
країн і регіонів є орієнтація на досягнення цілей 
сталого розвитку. Словосполучення «сталий роз-
виток» уперше було проголошено у 1980 р. на 
«Всесвітній стратегії охорони природи», що була 
розроблена Міжнародним союзом охорони при-
роди і природних ресурсів. У червні 1992 р. на 
Конференції ООН з навколишнього середовища 
й розвитку (саміт Землі) у Ріо-де-Жанейро «Ріо + 
20» було прийнято декларацію із 27 принципами 
коректної поведінки світової спільноти щодо еко-
логії та було проголошено, що мається на увазі під 

сталим розвитком, а саме: «сталий розвиток – це 
розвиток, що відповідає потребам сучасності, не 
впливаючи на здатність майбутніх поколінь задо-
вольняти свої власні потреби. Сталий розвиток 
вимагає узгоджених зусиль щодо створення все-
осяжного, сталого та стійкого майбутнього для 
людей та планети» [4]. 

Це твердження є основоположним при розу-
мінні сутності поняття «сталий розвиток регіонів». 
Концептуальною філософією сталого розвитку є 
розв’язання протиріч та досягнення гармонізації між 
природою та суспільством, забезпечення збалансо-
ваного стійкого соціального, економічного та еколо-
гічного розвитку, що супроводжується підвищенням 
рівня життя населення, збереженням та покращен-
ням екологічного стану довкілля, досягненням стій-
кого економічного зростання за рахунок інтелектуа-
лізації та інноваційної спрямованості економіки. 

У відповідності до цілей сталого розвитку Євро-
пейською Радою було затверджено стратегію роз-
витку Європейського Союзу на найближчих десять 
років «Європа-2020: стратегія розумного, стійкого і 
всеосяжного розвитку» [7], яка містить три основні 
стратегічні напрями розвитку, а саме: 

– розумне зростання, що засновано на вико-
ристані знань та інновацій;

– стійке зростання, що передбачає екологіза-
цію виробництва, ефективне видобування та вико-
ристання ресурсів без надання шкоди довкіллю;

– всеохоплююче зростання, що полягає у регі-
ональній, територіальній та соціальній єдності, 
якій притаманний економічний розвиток, що 
супроводжується не тільки підвищенням конку-
рентоспроможності, а й ефективної зайнятості.

Таким чином, зважаючи на орієнтацію України 
на політику Європейського Союзу, можна стверджу-
вати, що визначені Європейською Радою основні 
пріоритети розвитку країн-членів є абсолютно при-
йнятними для України. Однак, механізм реалізації 
даних стратегічних напрямків буде суттєво відріз-
нятися для України і кожної окремої країни Європи. 

Зважаючи на специфіку територіального поділу 
України на окремі регіони, варто зробити акцент 
на тому, що механізм реалізації зазначених стра-
тегічних напрямків має бути орієнтований на 
досягнення окремих складових загальної стратегії 
на рівні регіонів, з врахування їх рівня розвитку і 
потенційних можливостей. Саме такий підхід, на 
нашу думку, дозволить імплементувати загальні 
стратегічні напрямки запропоновані Європей-
ською Радою в Україні, з врахування національних 
особливостей країни і окремих регіонів.

На сьогоднішній день основними орієнтирами, 
що визначають напрямки розвитку окремих регіо-
нів України, як складових чистин загальної еконо-
мічної системи, є: 

по-перше, Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна – 2020» [2];
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по-друге, Державна стратегія регіонального 
розвитку України на період до 2020 року [5]. 

Стратегії сталого розвитку України до 2020 року 
визначає наступні пріоритети розвитку країни [2]:

– дерегуляцію та розвиток підприємництва; 
– розвиток малого та середнього бізнесу; 
– податкова реформу; 
– реформу захисту економічної конкуренції; 
– реформу корпоративного права; 
– реформу фінансового сектору; 
– реформу ринку капіталу; 
– реформу сфери трудових відносин; 
– реформу транспортної інфраструктури; 
– реформу телекомунікаційної інфраструктури; 
– реформу державної митної справи та інте-

грація в митну спільноту Європейського Союзу; 
– реформу монетарної політики; 
– програму розвитку українського експорту; 
– реформу енергетики; 
– реформу у сфері здійснення державних 

закупівель; 
– реформу державного фінансового контр-

олю та бюджетних відносин; 
– реформу державної служби та оптимізація 

системи державних органів; 
– реформу системи національної безпеки та 

оборони; 
– судову реформу; 
– реформу регіональної політики; 
– пенсійну реформу тощо. 
Державна стратегія регіонального розвитку Укра-

їни на період до 2020 року розроблена відповідно 
до європейських стандартів на період, що синхро-
нізується з плановими та бюджетними циклами ЄС, 
оскільки загальний курс країни на інтеграцію з ЄС 
передбачає вирішення наступних завдань [5]: 

– урбанізація, депопуляція села, зміна сис-
теми розселення; 

– загальна відкритість світу щодо руху робо-
чої сили, що впливає на відтік за межі країни як 
найбільш інтелектуальних, так і найменш кваліфі-
кованих робочих кадрів; 

– фінансово-економічна криза, обмеженість 
ресурсів (насамперед водних), зростання світової 
потреби у продовольстві, орієнтація на території, 
які є найбільшими виробниками продовольства. 

Таким чином, розробка та реалізація даних 
стратегій спрямована на вирішення соціально-
економічних, політичних, екологічних асиметрій 
розвитку регіональних господарських систем за 
рахунок ефективних важелів державного впливу.

Вектори розвитку регіональних господарських 
систем з орієнтацією на європейські стандарти, 
також передбачають запуск процесу децентралі-
зації. Дане поняття є досить новим як для Укра-
їни, так і для Європи. Існує широкий спектр дослі-
джень даної категорії – наведемо одне з визначень 
децентралізації. Перерозподіл та делегування 

повноважень на регіональний рівень із метою їх 
найбільш ефективного використання та заохо-
чення регіональних ініціатив, оптимізації практич-
ного вирішення питань на рівні адміністративно-
територіальної одиниці [3, с. 18]. 

Наприкінці минулого століття відбулися суттєві 
зміни у напрямах регулювання державної регіо-
нальної політики країн Європейської спільноти. 
Урядами держав акцентується увага на інтересах 
регіонів та їх потенційних можливостях. При цьому 
передбачається обмеження державного втру-
чання у процеси управління регіонального та міс-
цевого розвитку через децентралізацію владних 
повноважень та фінансових ресурсів. 

Політика децентралізації владних повнова-
жень на прикладі європейських країн передбачає 
зростання ролі та відповідальності регіональних 
та місцевих органів влади у забезпеченні сталого 
розвитку на основі розвитку сучасних інститутів 
децентралізованого управління, механізмів консо-
лідації державних видатків. 

Ці постулати зафіксовані у 1996 р. Асамблеєю 
Європейських регіонів у Декларації щодо регіона-
лізму [1], у 2010 р. Європейською Радою при роз-
робленні стратегії розвитку Європейського Союзу 
на найближчих десять років та у тому ж році Євро-
пейською комісією у Європейському парламенті, 
відповідно до цілей сталого розвитку регіонів, 
заплановано до 2020 р. [8] виділення із європей-
ського фонду коштів на сприяння переходу країн 
Європейського Союзу до низьковуглецевої еконо-
міки та підвищення конкурентних переваг регіонів 
на світовому ринку, впровадження інновацій та 
наукові дослідження. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, результатом даного дослідження є вияв-
лення впливу процесу Євроінтеграції на форму-
вання політики регіонального розвитку України, 
що орієнтована на досягнення цілей сталого роз-
витку. Проаналізувавши основні вектори розвитку 
країн Європейського Союзу в сфері досягнення 
цілей сталого розвитку та запровадження політики 
децентралізації, а також порівнявши їх тенденції з 
українськими реаліями, варто відзначити, що про-
цес Євроінтеграції на сьогоднішній день є ключовим 
орієнтиром, що впливає на розвиток національної 
економіки в цілому і регіональних господарських 
систем зокрема, оскільки вони є складовими еле-
ментами загальнонаціональної системи. 

Щодо реалізації цілей сталого розвитку в Укра-
їні, то даний процес знаходиться на початковому 
етапі, тому зараз надзвичайно важливо сформу-
вати ефективні механізми їх реалізації для кож-
ного з регіонів України, зважаючи на їх неодно-
рідність і специфіку. Отже, орієнтація України на 
досягнення цілей сталого розвитку та запрова-
дження політики децентралізації є результатом 
поглиблення євроінтеграційних процесів. 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

176 Випуск 27. 2018

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Декларація щодо регіоналізму в Європі. 

Асамблея Європейських Регіонів від 4 грудня 1996 р. 
Управління сучасним містом. 2001. № 7-9 (3).

2. Державна стратегія регіонального розви-
тку України на період до 2020 року. URL: https:// 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п. 

3. Курмаєв П. Ю. Дослідження зарубіжного 
досвіду управління соціально-економічним розви-
тком на регіональному рівні. Економічний простір. 
2009. № 25. С. 16-23. 

4. Організація Об’єднаних Націй в Україні. Гло-
бальний сайт ООН / Що таке сталий розвиток. URL: 
http://www.un.org.ua/ua/ 

5. Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

6. Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти 
розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіо-
нів України: монографія. Херсон, Ви-во «ПП Више-
мирський В.С.», 2014. 210 с. 

7. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth. URL: https://ec.europa.eu/info/
business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-
prevention-correction/european-semester_en.

8. Proposal for a regulation of the European 
Parliament and of the Council on specific provisions 
concerning the European Regional Development 
Fund and the investment for growth and jobs goal and 
repealing regulation (EC). URL: http://eur-lex.europa.eu/  
procedure/EN/2015_132.



177

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
В СФЕРІ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА
ESTIMATION OF INNOVATION-INVESTMENT POTENTIAL  
IN THE SPHERE OF PRODUCTION MEANS
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У статті представлена авторська мето-
дика оцінки інноваційно-інвестиційного 
потенціалу в сфері засобів виробництва. 
Запропоновано визначення його інтеграль-
ної оцінки модифікованим методом голов-
ної компоненти. Запропоновано алгоритм 
інтегральної оцінки інноваційно-інвестицій-
ного потенціалу на прикладі галузі маши-
нобудування та розраховані його значення. 
Визначено прогноз значень інвестиційно-
інноваційного потенціалу галузі машинобу-
дування. Обґрунтовано, що серед всіх інших 
первинних показників, що визначають рівень 
інвестиційно-інноваційного потенціалу, най-
більший вплив на інтегральну оцінку має 
обсяг реалізованої інноваційної продукції під-
приємствами машинобудування. 
Ключові слова: інноваційно-інвестиційний 
потенціал, сфера засобів виробництва, 
галузь машинобудування, методика, інте-
гральна оцінка, алгоритм, прогноз.

В статье представлена авторская мето-
дика оценки инновационно-инвестицион-
ного потенциала в сфере средств про-
изводства. Предложено определение его 
интегральной оценки модифицированным 
методом главной компоненты. Предложен 
алгоритм интегральной оценки инноваци-
онно-инвестиционного потенциала на при-
мере отрасли машиностроения и рассчи-
таны его значения. Определены прогнозы 
значений инвестиционно-инновационного 
потенциала отрасли машиностроения. 

Обосновано, что среди всех других первич-
ных показателей, определяющих уровень 
инвестиционно-инновационного потенци-
ала, наибольшее влияние на интегральную 
оценку имеет объем реализованной иннова-
ционной продукции предприятиями машино-
строения. 
Ключевые слова: инновационно-инвести-
ционный потенциал, сфера средств про-
изводства, отрасль машиностроения, 
методика, интегральная оценка, алгоритм, 
прогноз.

The article presents the author's method of esti-
mation of innovation and investment potential 
in the sphere of production means. The defini-
tion of its integral estimation by the modified 
principal component method was proposed. 
The algorithm of integral estimation of inno-
vation-investment potential on the example of 
mechanical engineering industry was offered 
and its values were calculated. The forecast of 
values of investment-innovative potential of the 
machine-building industry was determined. It 
was substantiated that, among all other primary 
indicators that determine the level of investment 
and innovation potential, the volume of real-
ized innovative production by machine-building 
enterprises has the greatest impact on the inte-
grated evaluation. 
Key words: algorithm, branch of mechanical 
engineering, forecast, innovation-investment 
potential, integral estimation, methodology, 
sphere of production means.

Постановка проблеми. Основним каталіза-
тором ефективних перетворень в сфері засобів 
виробництва, зокрема в машинобудуванні, є інно-
ваційно-інвестиційна політика, яка покликана ста-
білізувати та підвищувати потенційні можливості 
виробничого сектору економіки України. Під час 
реалізації інноваційної моделі, як основи конку-
рентного розвитку країни особливої актуальності 
набуває питання підвищення інноваційно-інвес-
тиційного потенціалу (далі ІІП), єдиної методики 
оцінки рівня якого не існує. Динамічні умови роз-
витку економіки взагалі та галузі машинобуду-
вання зокрема обумовлюють необхідність такої 
оцінки за умови, що інтегральна оцінка має най-
більш тісно корелювати з вхідними показниками, 
дасть можливість і виявити слабкі місця, і надати 
найбільш обґрунтований прогноз щодо динаміки 
потенціалу та його зв’язку з ефективністю галузі 
в цілому. Вищесказане актуалізує тему наукового 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ІІП 
підприємств сфери засобів виробництва можна 
визначити як систему інноваційно-інвестиційних 

ресурсів, факторів та умов, що створюють мож-
ливості для здійснення інноваційно-інвестиційної 
діяльності, акумуляції та освоєння інвестиційних 
коштів з метою забезпечення інноваційного роз-
витку та досягнення конкурентних переваг під-
приємства.

ІІП включає дві складові – інноваційний потен-
ціал та інвестиційний потенціал, які формуються під 
впливом науково-методичного, матеріально-техніч-
ного, трудового, організаційно-управлінського та 
інформаційного потенціалу [4, с. 101; 6, с. 1].

Слід зазначити, що ІІП підприємства сфери 
засобів виробництва являє собою складну сукуп-
ність тих складових його матеріальних, немате-
ріальних та фінансових ресурсів, які воно вико-
ристовує та може залучити для сприйняття та 
освоєння нововведень, як ресурс; при цьому, мож-
ливо, залишаючи певну їх частину нагромадже-
ною і невикористаною, як резерв, на майбутнє. 
Таке визначення акцентує увагу на тому, що ІІП 
підприємства є поєднанням таких характеристик 
як «ресурс» та «резерв». Структура ІІП підприєм-
ства формується наступними складовими: рин-
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кова складова, інтелектуальна складова, кадрова 
складова, технологічна складова, інформаційна 
складова, інтерфейсна складова, науково-
дослідна складова, фінансова складова, орга-
нізаційно-управлінська складова [1, с. 102-103; 
5, с. 73]. При цьому інтелектуальні ресурси висту-
пають як засоби виробництва. В системі оцінки 
інноваційного потенціалу інтелектуальні ресурси 
як і фізичні і фінансові активи трансформуються 
із вартісної оцінки в кількісну. Інтегральний кри-
терій оцінки і розвитку інноваційного потенціалу 
повинен давати можливість оцінювати всі види 
інноваційних перетворень [7, с. 8].

При цьому ключовими індикаторами динаміки 
розвитку сфери засобів виробництва є її вироб-
нича активність; експортна активність; інвести-
ційна активність, яку характеризують три показ-
ники: темп приросту капітальних інвестицій у 
промисловість, темп приросту прямих іноземних 
інвестицій у промисловість і частка промисловості 
у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій; 
капітальна активність; інноваційна активність, яку 
характеризують три ключові показники: частка під-
приємств, що впроваджували інновації, у загаль-
ній кількості промислових підприємств; частка 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі про-
мислової; частка витрат на інновації у загальному 
обсязі капітальних інвестицій; ефективність вико-
ристання виробничих ресурсів; економічна ефек-
тивність [2, с. 1-18; 8, с. 348-354; 9, с. 144-145]. 

Представлені дані та численні інші дослідження 
дають певну уяву про складові ІІП, що достатньо 
для апробації авторської моделі його оцінки. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є оцінка інноваційно-інвестиційного потенціалу в 
сфері засобів виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для ефективного управління ІІП в сфері засобів 
виробництва необхідно використовувати множину 
індикаторів, які відображають наявність відповід-
них ресурсів та ефективність їх використання. Для 
об’єднання цих індикаторів використовується інте-
гральний показник. Такий показник поєднує вплив 
на ІІП різноманітних факторів; він дає можливість 
виявити тенденції розвитку інвестиційно-іннова-
ційних процесів, порівняти потенціали різних галу-
зей, регіонів та країн, оцінити наслідки прийнятих 
управлінських рішень.

Вираження поточного стану ІІП інтегральною 
оцінкою дає можливість створення та викорис-
тання економіко-математичних моделей, що відо-
бражають вплив певних факторів на ІІП та вплив 
цього потенціалу на основні показники діяльності, 
наприклад, галузі: прибуток, рівень рентабельності 
тощо. Основою цих моделей є рівняння регресії, 
що відображають взаємозв’язки різних показників. 
Інтегральна оцінка включається до цих рівнянь як 
результуючий або факторний показник. 

На прикладі галузі машинобудування інте-
гральну оцінку ІІП пропонується визначати за 
таким алгоритмом.

1. Вибирається множина показників V vi i
n= ={ } 1

, що відображають різні аспекти ІІП. Ця множина 
повинна включати показники інвестиційної та інно-
ваційної активності. На їх основі створюється інте-
гральна оцінка.

2. Вибрані показники поділяють на 3 підмно-
жини: стимулятори, дестимулятори та номінатори. 
Показник є стимулятором, якщо збільшення його 
значення веде до збільшення ІІП. Показник є дес-
тимулятором, якщо збільшення його значення 
веде до зменшення ІІП. Показник є номінатором, 
якщо існує його оптимальне значення, відхилення 
від якого в будь-який бік веде до зменшення ІІП.

3. Вибираються значення показників vi за пев-
ний період часу. Значення показника vi в t-тий 
період часу позначається vit. 

4. Для кожного показника vi визначається його 
максимальне vi

max та мінімальне vi
min  значення. 

Для номінаторів визначається також оптимальне 
значення vi

opt .
5. Для кожного показника vi визначається від-

повідний нормалізований показник wi. Значення 
цих показників в t-тий період часу визначаються 
за такими формулами

для стимуляторів w
v v

v vit
it i

i i

�
�
�

min

max min
    (1)

для дестимуляторів w
v v

v vit
i it

i i

�
�
�

max

max min
   (2)

для номінаторів 

w
v v

v v v vit
it i

opt

i i
opt

i
opt

i

� �
�

� �
1

| |

max{( ),( )}max min
       (3)

Всі нормалізовані показники змінюються в 
інтервалі [0; 1], причому значення 1 є найкращим, 
а значення 0 – найгіршим для ІІП, тобто всі ці 
показники можна вважати стимуляторами. 

6. Визначаються вагові коефіцієнти αi показ-
ників в інтегральній оцінці. Величини вагових 
коефіцієнтів або можна визначити експертним 
оцінюванням або на основі економіко-математич-
ного моделювання. Використаємо модифікова-
ний метод головної компоненти, який відображає 
об’єктивно існуючі зв’язки між показниками, що 
включені до інтегральної оцінки. Для викорис-
тання цього методу необхідно виконати такі дії.

Визначаємо коефіцієнти коваріації між норма-
лізованими показниками wi та wj, i j n, ,= 1 . Ці кое-
фіцієнти відображають існуючі зв’язки між показ-
никами та визначаються із рівності:

cov( , )
( )( )

w w
w w w w

Ti j

it i jt j
t

T

�
� �

�
�
�

1

1
,            (4)

де w wit jt,  – значення показників wi та wj відпо-
відно в період часу t; 
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Таблиця 1

Показники для оцінювання ІІП галузі машинобудування України
Позначення Показник

v1 темп приросту капітальних інвестицій у машинобудування, %
v2 темп приросту прямих іноземних інвестицій у машинобудування , %
v3 частка машинобудування у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій, %

v4
частка підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості машинобудівних 
підприємств , %

v5
частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі реалізованої продукції машинобудівних 
підприємств , %

v6
частка витрат на інновації у загальному обсязі капітальних інвестицій   машинобудівних 
підприємств , %

Таблиця 2

Показники інвестиційно-інноваційної активності галузі машинобудування України за 2008-2017 рр.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

v1 5,1 -42,4 19,2 35,4 20,4 -4,7 -17 14,7 21,7 34,9
v2 0,3 -4,7 -8,3 7,3 -7,8 25,6 -27,9 -7,1 6 4,35
v3 3,02 2,63 2,07 2,09 1,8 2,17 2,07 2,16 2,2 2,17
v4 21,19 21,09 22,17 24,46 24,65 22,46 20,6 27,89 28,36 23,6
v5 16,8 13 10,5 8,2 10 9,8 9,2 5,7 4,5 3,9
v6 48,48 56,29 59,82 47,47 44,44 54,44 41,41 25,29 29,96 31,82

Таблиця 3
Максимальні та мінімальні значення показників

Показник max min max-min
v1 35,4 -42,4 77,8
v2 25,6 -27,9 53,5
v3 3,02 1,8 1,22
v4 28,36 20,6 7,76
v5 16,8 3,9 12,9
v6 59,82 25,29 34,53

w wi j,  – середні значення показників wi та wj 
відповідно за весь період дослідження;

T – тривалість дослідження (кількість періодів).
Складаємо коваріаційну матрицю K, елемен-

тами якої є коефіцієнти коваріації.
Визначаємо власні значення матриці K. Для 

цього складаємо матрицю K-λE, де E – одинична 
матриця і прирівнюємо до 0 її визначник det(K-λE)=0. 
Розв’язки цього рівняння визначають власні зна-
чення матриці K.

Вибираємо найбільше власне значення λmax 
матриці K.

Визначаємо власний вектор L, що відповідає 
власному значенню λmax. Компоненти li цього век-
тора є розв’язками рівняння KL=λL.

Вагові коефіцієнти αi визначаємо із рівності 
� i il�

2 .
7. Визначаємо інтегральну оцінку W ІІП. Зна-

чення Wt цієї оцінки для t-того періоду визнача-
ється із рівності

W wt i it
i

n

�
�
��

1

                        (5)

Використаємо наведений алгоритм для оціню-
вання ІІП галузі машинобудування.

1. Для дослідження вибираємо показники, 
наведені в таблиці 1.

2. Всі вибрані показники є стимуляторами.
3. Для дослідження вибираємо значення 

даних показників за період із 2008 до 2017 року 
(табл. 2).

4. Визначаємо максимальні та мінімальні зна-
чення показників (табл. 3).

5. Визначаємо нормалізовані значення показ-
ників. Оскільки всі показники є стимуляторами, то 
застосовуємо рівність:

w
v v

v vit
it i

i i

�
�
�

min

max min
                       (6)

6. Визначаємо коваріаційну матрицю K показ-
ників wi. (табл. 5).

Максимальному власному значенню цієї 
матриці відповідає власний вектор:

L �

�

�

�
�
�
�
�
�
��

�

�

�
�
�
�
�
�

-0,3886

-0,0589

0,2757

-0,551

0,4739

0,4912
���

                        (7)

Таким чином вагові коефіцієнти λi показників wi 
в інтегральній оцінці мають вигляд

α1 = 0,151, α2 = 0,00347, α3 = 0,076,  
α4 = 0,3036, α5 = 0,22458, α6 = 0,24128
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7. Визначаємо інтегральні оцінки ІІП за фор-
мулою: 

W wt i it
i

n

�
�
��

1

                         (8)

Трьома основними передумовами низької 
інвестиційної активності промислових підприємств 
є низький рівень попиту на промислову продукцію, 
дефіцит інвестиційних ресурсів (капітальних інвес-
тицій), високий ступінь ризику інвестиційної діяль-
ності. Трьома основними передумовами низької 
інноваційної активності промислових підприємств 
є неефективність інноваційного менеджменту, від-
сутність компетентного і кваліфікованого персо-
налу, дефіцит матеріально-технічних ресурсів, які 
необхідні для організації реалізації інноваційних 
програм розвитку, часткове фінансове забезпе-
чення програм [3, с. 5].

Визначимо прогноз інтегральної оцінки ІІП 
галузі машинобудування, наприклад, на 2019 рік. 
Для цього складаємо рівняння множинної регре-
сії W=a0+a1X1+a2X2, де W – інтегральна оцінка ІІП 
галузі машинобудування, X1 – змінна, значення 
якої є номери періодів часу, протягом яких про-
водилось дослідження (значення 1 відповідає 
2008 року, значення 2 – 2009 року і т.д.), X2 – змінна, 
що дорівнює 1 для 2014 року та 0 для всіх інших.

Для визначення коефіцієнтів цього рівняння 
регресії виконаємо такі дії.

1. Складаємо матрицю X, перший стовпець 
якої містить елементи, рівні 1, а два інші стовпці – 
значення змінних X1 та X2.

1 1 0
1 2 0
1 3 0
1 4 0
1 5 0
1 6 0
1 7 1
1 8 0
1 9 0
1 10 0

2. Визначаємо транспоновану матрицю ХT 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3. Перемножимо транспоновану матрицю ХT на 
матрицю X, одержимо матрицю ХTХ.

10 55 1
55 385 7

1 7 1

4. Визначаємо обернену матрицю (XTX)-1 до 
добутку ХTХ.

0,466667 -0,06667 0
-0,06667 0,0125 -0,02083

0 -0,02083 1,145833

Таблиця 4
Нормалізовані показники інвестиційно-інноваційної активності галузі машинобудування України

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
w1 0,611 0,000 0,792 1,000 0,807 0,485 0,326 0,734 0,824 0,994
w2 0,527 0,434 0,366 0,658 0,376 1,000 0,000 0,389 0,634 0,603
w3 1,000 0,680 0,221 0,238 0,000 0,303 0,221 0,295 0,328 0,303
w4 0,076 0,063 0,202 0,497 0,522 0,240 0,000 0,939 1,000 0,387
w5 1,000 0,705 0,512 0,333 0,473 0,457 0,411 0,140 0,047 0,000
w6 0,672 0,898 1,000 0,642 0,555 0,844 0,467 0,000 0,135 0,189

Таблиця 5
0,08782 0,01872 -0,03287 0,05584 -0,04526 -0,03973
0,01872 0,06042 0,00781 0,01788 -0,00745 0,00913
-0,03287 0,00781 0,07069 -0,03327 0,04945 0,01781
0,05584 0,01788 -0,03327 0,11182 -0,06771 -0,07913
-0,04526 -0,00745 0,04945 -0,06771 0,08311 0,06745
-0,03973 0,00913 0,01781 -0,07913 0,06745 0,10440

Таблиця 6
Значення інтегральних оцінок ІІП галузі машинобудування України

Роки 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Оцінки 0,580 0,447 0,555 0,552 0,522 0,479 0,271 0,451 0,498 0,338
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Таблиця 7
0,400 0,333 0,267 0,200 0,133 0,067 0,000 -0,067 -0,133 -0,200
-0,054 -0,042 -0,029 -0,017 -0,004 0,008 0,000 0,033 0,046 0,058
-0,021 -0,042 -0,063 -0,083 -0,104 -0,125 1,000 -0,167 -0,188 -0,208

Таблиця 8
Розрахункові значення коефіцієнтів детермінації

X0 X1 X2 W Wr (W-Wr) (W-Wr)2 (W-W)2

1 1 0 0,57974 0,560862 0,01887868 0,000356 0,012180255
1 2 0 0,447424 0,544836 -0,09741123 0,009489 0,00048189
1 3 0 0,555263 0,528809 0,0264533 0,0007 0,007376451
1 4 0 0,552221 0,512783 0,03943816 0,001555 0,006863269
1 5 0 0,521657 0,496757 0,02490057 0,00062 0,002733302
1 6 0 0,478868 0,48073 -0,00186248 3,47E-06 9,00917E-05
1 7 1 0,271031 0,271031 0 0 0,039340735
1 8 0 0,451159 0,448678 0,00248112 6,16E-06 0,000331869
1 9 0 0,498216 0,432652 0,06556445 0,004299 0,000831733
1 10 0 0,338183 0,416625 -0,07844257 0,006153 0,017211736

Всього 0,023182 0,087441332

5. Множимо одержану матрицю на транспоно-
вану матрицю ХT і визначаємо матрицю (XTX)-1XT 
(табл. 7).

6. Помноживши дану матрицю на вектор, 
що містить значення величини W, визначаємо 
матрицю A=(XTX)-1XT W. Елементи цієї матриці 
являють собою коефіцієнти рівняння регресії 
W=a0+a1X1+a2X2.

0,576888
A = -0,01603

-0,19367

Отже рівняння регресії має вигляд:
W = 0,576888 – 0,01603X1 – 0,19367X2      (9)

Щоб застосовувати це рівняння для прогнозу-
вання майбутнього стану ІІП необхідно перевірити 
його адекватність та значимість його коефіцієн-
тів. Для перевірки адекватності одержаної моделі 
початковим даним обчислюємо теоретичні зна-
чення Wtp змінної W, що визначаються із рівняння 
регресії підстановкою в нього значення факторів 
Xj, та визначаємо квадрати різниць між фактичним 
і одержаним теоретичним значенням оцінки W. 

Потім визначаємо коефіцієнт детермінації R2. 
Щоб визначити цей коефіцієнт потрібно знайти 
середнє значення W величини W, визначити ква-
драти відхилень початкових значень Wt від цього 
середнього та визначити суму квадратів цих від-
хилень (табл. 8).

Коефіцієнт детермінації R2 визначається за 
формулою:

R
W W

W W

t ip
t

t
t

2

2

2
1� �

�

�

�
�

( )

( )
                 (10)

В чисельнику знаходиться сума квадратів різ-
ниць між реальними та теоретичними значеннями 
W, а в знаменнику – сума квадратів відхилень 
реальних значень W від середнього значення.

Маємо R2 1� � �
0,023182

0,087441332
0,73488 .

Перевіримо адекватність одержаної моделі за 
критерієм Фішера. Реальне значення критерію 
Фішера визначаємо за формулою: 

F
R

R

n m

m
�

�
� �2

21

1
*                 (11)

де n – кількість даних (n=10), m – кількість фак-
торів (m=2). 

Маємо F �
�

�
0 73488

1 0 73488

7

2

,

,
* 16,6316 .

Табличне значення критерію Фішера визна-
чаємо за допомогою таблиць або функції Excel. 
Для цього нам потрібно 3 параметри: імовірність 
помилки α =0,05 та ступені свободи k1=m=2, 
k2=n-m-1=7. Табличне значення F( , ; ; ) ,0 05 2 7 4 7= .  
Оскільки реальне значення критерію Фішера 
більше табличного, то модель адекватна реаль-
ним даним. 

Після перевірки моделі на адекватність здій-
снюємо перевірку значимості коефіцієнтів регре-
сії. Для цього визначаємо дисперсію адекватності: 

S
0,023182

7
0,003312 �

�

� �
� ��

�( )W W

n m

t tp
t

T
2

1

1
    (12)

Потім обчислимо значення середніх квадратич-
них відхилень оцінок коефіцієнтів регресії за фор-
мулою

� j iiz S� 2 ,                         (13)
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де zii  – діагональні елементи матриці (XTX)-1.
Далі визначаємо t-статистики параметрів за 

формулами:

t
a

ii
j

j

�
| |

�
.                           (14)

Одержані значення порівнюємо із табличним 
значенням критерію Стьюдента, що визначається 
за допомогою таблиць або функції Excel. Для цього 
нам потрібно 2 параметри: імовірність помилки  
α =0,05 та ступінь свободи k=n-m-1=7. Ті параме-
три для яких t-статистики перевищують табличне 
значення критерію Стьюдента є значимими.

j Змінна aj σj tj

1 X1 - 0,01603 0,006434 2,490865

2 X2 - 0,19367 0,061601 3,143987

Табличне значення критерію Стьюдента 
t(0,05;7)=2,364624. Отже коефіцієнти рівняння 
регресії є значимими.

Для одержання прогнозів на 2018 та 2019 рік 
підставимо в рівняння регресії значення X1=11 та 
X1=12 відповідно, приймаємо X2=0. Одержимо про-
гноз інтегральної оцінки ІІП на 2018 рік W=0,4006, 
а на 2019 рік W= 0,3846.

Визначимо, які показники інвестиційної та інно-
ваційної активності мають істотний вплив на інте-
гральну оцінку ІІП. Оцінимо вплив таких показників

G1 – кількість машинобудівних підприємств, од. 
G2 – кількість машинобудівних підприємств, що 

впроваджували інновації, од.
G3 – обсяг реалізованої продукції підприєм-

ствами машинобудування, млн.грн.
G4 – обсяг реалізованої інноваційної продукції 

підприємствами машинобудування, млн.грн.
G5 – капітальні інвестиції підприємств машино-

будування, млн.грн.
G6 – витрати на інновації підприємств машино-

будування, млн.грн.
G7 – капітальні інвестиції у машинобудування, 

млн. грн.
G8 – іноземні інвестиції у машинобудування, 

млн. дол. США
G9 – іноземні інвестиції, млн. дол. США.
Для цих показників Gj визначимо коефіці-

єнти кореляції rj із інтегральною оцінкою W ІІП. 
Для перевірки значимості коефіцієнтів rj визна-

чаємо для них значення t
r

r
Tj

j

j

�
�

�
2

21
2( ) , де 

T=10 – кількість років, дані за які використані 
для дослідження. Одержані значення tj порівню-
ємо із табличним значенням критерію Стьюдента  
t(0,1;8) = 1,859548, що відповідає довірчій імовір-
ності 90% та кількості степенів свободи T-2=8.

Показник rj tj

G1 0,18551 0,53396
G2 0,30674 0,91155
G3 0,18988 0,54700
G4 0,55165 1,87071
G5 -0,27995 0,82480
G6 0,15281 0,43736
G7 -0,27995 0,82480
G8 0,45619 1,44997
G9 0,22491 0,65287

Таким чином нерівність tj > 1,859548 викону-
ється тільки для показника G4 – обсяг реалізованої 
інноваційної продукції підприємствами машинобу-
дування. Цей показник має істотний вплив на ІІП. 
Запишемо залежність інтегральної оцінки W ІІП 
від обсягу G=G4 реалізованої інноваційної продук-
ції підприємствами машинобудування в вигляді 
рівняння регресії W = k1G + k0.

Коефіцієнти k1 та k0 визначаємо із системи 
рівнянь:

k G t k G t G t W t t T

k G t k T W t t

ttt

t

1
2

0

1 0

1

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( , );

( ) ( ) (

� � �

� � �

���

� ,, );T
t
�

�

�
�

�
�

 (15)

де G(t) та W(t) значення показників G та W в 
t-тий рік.

Підставимо значення G(t) та W(t)

1213585168,730 104594,900 50878,166

104594,900 4

k k

k k
1 0

1 010

� �

� � ,,694

�
�
�

Розв’язавши систему, одержимо k1=0,00015, 
k0=0,31334.

Рівняння регресії має вигляд W = 0,00015G + 
+ 0,31334.

Щоб перевірити адекватність рівняння визна-
чаємо коефіцієнт детермінації R2=0,30432 та фак-
тичне значення критерію Фішера F=3,49955. Це 
значення перевищує табличне значення 3,45792, 
отже рівняння є адекватним. Визначимо коефіці-
єнт еластичності

k
k G

k G kel � �
�

�
�

1

1 0

10

10

0 000015

0 000015

( )

( )

, *

, *

5714,30

5714,30 0,331334
0,213865�

   (16)

Таким чином при збільшенні обсягів реалізова-
ної інноваційної продукції підприємствами маши-
нобудування на 1% інтегральна оцінка ІІП збіль-
шиться на 0,214%.

Визначимо вплив ІІП на прибуток та рентабель-
ність машинобудівних підприємств. Позначимо 
прибуток машинобудівних підприємств через P, а 
рентабельність через Q. Коефіцієнт кореляції між 
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прибутком P та інтегральною оцінкою ІІП W дорів-
нює 0,6307. Відповідне значення критерію Стью-
дента дорівнює 2,2989, що перевищує табличне 
значення 1,859548. Отже між прибутком та інте-
гральною оцінкою ІІП є істотний зв’язок. Коефіці-
єнт кореляції між рентабельністю Q та інтеграль-
ною оцінкою ІІП W дорівнює 0,59758. Відповідне 
значення критерію Стьюдента дорівнює 2,107973, 
що перевищує табличне значення 1,859548. Отже 
між рентабельністю та інтегральною оцінкою ІІП є 
істотний зв’язок. 

Визначимо рівняння регресії P=γ1W+γ0, що 
відображає вплив ІІП на прибуток машинобудівних 
підприємств, та Q=η1W+η0, що відображає вплив 
ІІП на рентабельність машинобудівних підпри-
ємств. Визначення коефіцієнтів рівнянь та пере-
вірка адекватності відбувається аналогічно рів-
нянню W = k1G + k0 (табл. 9).

Таким чином, щоб підприємства були рента-
бельними необхідно, щоб 28,68073W-10,00205>0. 
Мінімальний рівень оцінки ІІП повинен бути не 
меншим від 0,3487.

Визначимо коефіцієнти еластичності прибутку 
та рентабельності щодо інтегральної оцінки інвес-
тиційно-інноваційного потенціалу.

k P
W

Wel ( )
| |
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�

�
�

� �
1 10

1 10 0

69792,28*0,3382

|69792,28*0,3382-311994,44|
� 3 11,

k Q
W

Wel ( )
| |

�
�

�
�

� �
1 10

1 10 0

28,68073*0,3382

|28,68073*0,3382-10,000205|
� 32 04,

Отже, збільшення інтегральної оцінки інвести-
ційно-інноваційного потенціалу на 1% приводить 
до зростання прибутку на 3,11%, а темп приросту 
рентабельності при цьому складе 32,04%.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином результати експериментальної 
апробації пропонованого застосування методу 
модифікованої головної компоненти довели 
його аналітичну ефективність при оцінці рівня 
ІІП в сфері засобів виробництва, зокрема в 
галузі машинобудування. Продемонстровано 
алгоритм застосування методу, дано прогнозну 
оцінку зміни потенціалу та його впливу на ефек-
тивність галузі машинобудування сфери засобів 
виробництва.

На поточний момент рівень потенціалу зама-
лий для позитивного впливу на ефективність 

сфери, що потребує його накопичення для резуль-
тативної віддачі. Предмет подальших досліджень 
вбачаємо у дослідженні впливу кадрової складо-
вої на рівень ІІП.
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Таблиця 9
Залежність рівня ІІП, прибутку та рівня рентабельності галузі машинобудування України

Показник Рівняння регресії Коефіцієнт 
детермінації R2

Фактичне 
значення 
критерію 
Фішера

Табличне 
значення 
критерію 
Фішера

Висновок 

Прибуток P=69792,28W-31194,44 0,3978 5,28496 3,4579 Адекватне

Рівень  
рентабельності Q= 28,68073W -10,00205 0,357 4,44355 3,4579 Адекватне
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ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЕНДОГЕННИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ
HUMAN POTENTIAL AS AN ENDOGENIC FACTOR OF SUPPORTING  
THE ECONOMIC GROWTH OF THE REGIONS

УДК 330.34:332.142 

Ханін С.Г.
здобувач кафедри менеджменту 
та публічного адміністрування
ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая»

У статті обґрунтовано значення людського 
потенціалу як ендогенного чинника забез-
печення економічного зростання регіонів. 
Визначено, що людський капітал регіону – це 
сукупність локалізованих на певній тери-
торії людських ресурсів, які мають у своєму 
розпорядженні певні інтелектуальні, освітні, 
наукові, професійні знання, досвід та компе-
тентності, підприємницькі здібності, забез-
печують сталий розвиток регіонального 
ландшафту та сприяють розширеному від-
творенню регіональних господарських сис-
тем. Встановлено, що людський потенціал 
регіону залежить від державної соціально-
економічної політики в цілому. 
Ключові слова: людський капітал, людський 
потенціал, регіон, соціально-економічна сис-
тема регіону, державна соціально-еконо-
мічна політика, людський потенціал регіону.

В статье обосновано значение человече-
ского потенциала как эндогенного фактора 
обеспечения экономического роста регио-
нов. Определено, что человеческий капитал 
региона – это совокупность локализован-
ных на определенной территории челове-
ческих ресурсов, которые имеют в своем 
расположении определенные интеллекту-
альные, образовательные, научные, про-
фессиональные знания, опыт и компетент-
ности, предпринимательские способности, 

обеспечивают устойчивое развитие регио-
нального ландшафта и способствуют рас-
ширенному воспроизводству региональных 
хозяйственных систем. Установлено, что 
человеческий потенциал региона зависит 
от государственной социально-экономиче-
ской политики в целом. 
Ключевые слова: человеческий капитал, 
человеческий потенциал, регион, социально-
экономическая система региона, государ-
ственная социально-экономическая поли-
тика, человеческий потенциал региона.

The article substantiates the importance of 
human potential as an endogenous factor in 
ensuring the economic growth of regions. It is 
determined that the human capital of the region 
is a collection of locally located human resources 
in a certain territory, which have certain intel-
lectual, educational, scientific, professional 
knowledge, experience and competences, 
entrepreneurial abilities and provide sustainable 
development of the regional landscape and con-
tribute to the expansion of regional systems.. It 
is established that the human potential of the 
region depends on the state socio-economic 
policy as a whole. 
Key words: human capital, human potential, 
region, socio-economic system of the region, 
state socio-economic policy, human potential of 
the region.

Постановка проблеми. Проблема забез-
печення економічної безпеки країни, що сприяє 
досягненню стійкого збалансованого економічного 
зростання, впродовж тривалого часу є та зали-
шається вельми актуальною. Здатність та забез-
печення економічної безпеки на рівні держави 
та її регіонів визначає рівень їх конкурентоспро-
можності та динаміку позитивних соціально-еко-
номічних зрушень. Стабільність та ефективність 
життєдіяльності регіонів та суспільства в цілому 
залежить від рівня соціально-економічної без-
пеки. Соціально-економічна безпека регіонів фор-
мується під впливом внутрішніх та зовнішніх фак-
торів, що обумовлюють сталий розвиток регіонів, 
позитивну динаміку економічного зростання, 
стійкість регіональної господарської системи до 
впливу різного роду викликів, конкурентоспромож-
ність економіки регіону, здатність задовольняти 
матеріальні й духовні потреби населення регіонів. 

Досягнення соціально-економічної безпеки 
регіонів багато у чому залежить від стану люд-
ського потенціалу регіону. Але, важливими аспек-
тами виступають регіональні відмінності, що 
обумовлені нерівномірністю соціального та еко-
номічного розвитку регіонів, особливостями роз-
міщення та розвитку продуктивних сил, якістю 
людського потенціалу, інвестиційним кліматом в 

регіонах тощо. При цьому, забезпечення інтересів 
та безпеки країни можливе за умов безпеки її регі-
онів при цілеспрямованому формуванні цілей та 
завдань соціально-економічного розвитку регіонів 
та протидії загрозам та ризикам. 

Це та інше зумовлює актуальність дослідження 
людського потенціалу регіонів як критерію забез-
печення соціально-економічної безпеки регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Засновниками теорії людського капіталу вважа-
ються такі вчені, як: Г. Беккер, Д. Белл, Х. Боуен, 
Л. Едвісон, Дж. Кларк, М. Кастельс, Дж. Коулмен, 
М. Мелоун, А. Пігу, І. Росс, А. Сміт, Т. Стюарт, 
О. Тоффлер, Т. Шульц та ін.

Поглиблення концепцій людського капіталу 
та людського розвитку регіонів знайшло відо-
браження в працях багатьох вітчизняних науков-
ців, таких як: В. Близнюк, Д. Богиня, О. Бородіна, 
М. Бутко, С. Вересюк, С. Вовканич, А. Гайдуцький, 
О. Грішнова, М. Долішній, Г. Задорожній, А. Колот, 
Е. Лібанова, О. Макарова, М. Семикіна, Л. Семів, 
О. Стефанишин, С. Тульчинськата ін.

Віддаючи належне науковому доробку вітчиз-
няних науковців, щодо досліджень людського капі-
талу необхідно зазначити, що більшість напрацю-
вань містять теоретичні питання щодо сутності 
та значення людського капіталу, але, при цьому, 
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аспекти взаємозв’язку людського капіталу та 
соціально-економічної безпеки регіонів розгля-
нуто недостатньо та вони потребують подальших 
досліджень. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 
обґрунтування значення людського потенціалу як 
ендогенного чинника забезпечення економічного 
зростання регіонів.

Для досягнення мети у дослідженні було вирі-
шено такі завдання:

– визначено тлумачення сутності поняття 
«людський капітал»;

– обґрунтовано тлумачення економічної кате-
горії «людський потенціал регіону»;

– визначено заходи, що повинна передбачати 
державна соціально-економічна політика;

– з’ясовано напрями докладання зусиль регіо-
нів щодо підтримки людського капіталу;

– обґрунтовано напрями докладання зусиль 
регіонами для формування людського потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Адам Сміт зазначав, що «вирішальна роль у 
виробництві багатства належить живим продук-
тивним силам працівника, його навичкам і здібнос-
тям, а збільшення продуктивності корисної праці 
залежить, перш за все, від підвищення спритності 
та вміння працівника, а потім вже від поліпшення 
машин та інструментів, за допомогою яких він 
виконує роботу» [2, с. 176].

Г. Беккер та Т. Шульц – науковці, що засну-
вали теорію людського капіталу, зазначали, що 
людський каптал: «це капітал, який формується 
шляхом інвестицій в людину (витрат на освіту, під-
готовку на виробництві, охорону здоров’я та інші 
складові, що примножують параметри людського 
фактору)» [7], а також зазначали, що це «сукуп-
ність знань, здібностей та кваліфікації, що забез-
печують провідну функцію засобів виробництва та 
предметів тривалого користування» [7]. 

Інші західні науковці, що стояли у витоків тео-
рії людського капіталу, також визначали його сут-
ність, так, наприклад, Х. Боуен стверджував, що 
людський капітал «складається з набутих знань, 
навичок, мотивацій та енергії, якими наділені люд-
ські істоти і які можуть бути використані протягом 
певного періоду часу для виробництва товарів та 
послуг» [6].

О. Тоффлер зазначав, що людський капітал – це 
«символічний капітал, який, на відміну від тради-
ційних форм капіталу, є невичерпним і одночасно 
доступним необмеженій кількості користувачів без 
будь-яких обмежень» [3]. 

Щодо людського капіталу регіону, то ми вва-
жаємо, що це сукупність локалізованих на певній 
території людських ресурсів, які мають у своєму 
розпорядженні певні інтелектуальні, освітні, нау-
кові, професійні знання, досвід та компетентності, 
підприємницькі здібності, забезпечують сталий 

розвиток регіонального ландшафту та сприяють 
розширеному відтворенню регіональних госпо-
дарських систем. 

Людський потенціал регіону залежить від дер-
жавної соціально-економічної політики в цілому, як 
спрямована на збереження людського капталу та 
створення умов щодо розвитку людського потенці-
алу країни та регіонів. Державна соціально-еконо-
мічна політика повинна передбачати заходи щодо 
[1, с. 68; 4, с. 155; 5, с. 86]:

– справедливого розподілу ресурсів, спрямо-
ваного на розвиток людського потенціалу та при-
скорення економічного розвитку;

– спрямування інвестицій на забезпечення 
отримання найбільшого соціально-економічного 
ефекту від використання людських ресурсів через 
заохочення суб’єктів господарювання до соціаль-
ного стимулювання;

– надання пріоритетного значення інновацій-
ності економічного розвитку на основі викорис-
тання наявних інтелектуальних ресурсів;

– створення нових робочих місць та забезпе-
чення відповідних умов тй оплати праці;

– підвищення та зміни фінансування сфер 
охорони здоров’я та освіти відповідно до стандар-
тів розвинених країн з високим рівнем розвитку 
людського капіталу;

– встановлення гідних державних стандартів 
та гарантій соціального страхування;

– впровадження системи заходів щодо ско-
рочення відтоку та міграції висококваліфікованої 
робочої сили;

– модернізації освітньої системи у напрямі 
забезпечення підготовки висококваліфікованих 
кадрів спеціальностей, що мають попит на ринку;

– забезпечення щільності взаємозв’язку освіт-
ньої, наукової та виробничої сфери для забезпе-
чення інноваційного розвитку економіки;

– інституціонального забезпечення передачі 
та делегування частини повноважень від цен-
тральної до регіональної й місцевої влади, що 
спроможна більш якісно задовольняти потреби 
населення на місцях;

– забезпечення фінансовими ресурсами міс-
цевих та регіональних органів влади для вирі-
шення нагальних та актуальних питань, пов’язаних 
із розвитком людського потенціалу.

Носієм людського капіталу виступає насе-
лення регіону. Населення регіону має свою 
етнічну культуру, забезпеченість матеріальними 
та духовними благами, якість життя, рівень дохо-
дів та зайнятість. Населення регіону також є 
безпосереднім джерелом кадрового потенціалу 
регіону, а також контентом споживачів товарів та 
послуг в регіоні, що виступає драйвером підпри-
ємницької діяльності. 

Людський капітал включає в себе компетент-
ності щодо здійснення підприємницької діяль-
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ності. При цьому, в різних регіонах можуть бути 
різні можливості щодо отримання підприємниць-
кої вигоди, а також різні інвестиційні можливості, 
що у сукупності впливають на формування різних 
можливостей отримання винагороди за підприєм-
ницьку діяльність. 

Принагідно хочемо зазначити, що поняття 
«капітал» та «потенціал» несуть в собі різну сут-
ність, оскільки не завжди потенціал стає капіта-
лом. Відносно людського капіталу регіони повинні 
у межах соціально-економічної політики спрямо-
вувати зусилля на:

– підвищення тривалості життя населення 
регіонів, зменшення смертності, у тому числі у 
працездатному віці;

– зниження рівня соціально-обумовлених 
захворювань, що сприяє зниженню втрат робочого 
часу, обумовлених тимчасовою непрацездатністю;

– забезпечення фінансування пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності регіонального 
рівня, виконання інноваційних проектів, продуку-
вання інтелектуальної власності;

– стимулювання комерціалізації наукових 
досліджень, встановлення міжнародних акаде-
мічних зв’язків, підвищення рівня інноваційного 
менеджменту;

– підтримку обміну досвіду, стажування та 
підвищення кваліфікації спеціалістів регіону різ-
ного рівня;

– розвиток системи підготовки та перепід-
готовки кадрів відповідно до міжнародних стан-
дартів;

– розвиток специфічних професій та рідких 
кваліфікацій відповідно до потреб ринку праці 
регіону.

Для регіонів України пріоритетними напрямами 
формування людського потенціалу повинно бути:

– спрямування освітньої та професійної діяль-
ності відповідно до специфічних потреб регіону із 
забезпеченням індивідуалізації загальної серед-
ньої освіти;

– розробка програм щодо заохочення працев-
лаштування молодих спеціалістів у сільській міс-
цевості;

– створення висококонкурентного середо-
вища серед працюючого населення для стимулю-
вання працівників до саморозвитку, підвищення 
кваліфікації та отримання нових знань та компе-
тентностей;

– розробка заходів та стратегічних програм 
для стимулювання розвитку малого бізнесу;

– залучення державно-приватного партнер-
ства у систему фінансування підготовки кадрів, 
необхідних на ринку праці в регіоні;

– розроблення заходів щодо розширення 
можливостей працевлаштування з метою змен-
шення трудової міграції за кордон;

– налагодження щільної взаємодії між закла-
дами вищої освіти, підприємницьким сектором, 
бізнес-середовищем та науковими установами для 
підвищення якості підготовки фахівців відповідно 
до сучасних вимог регіонального ринку праці. 

Висновки з проведеного дослідження. Люд-
ський капітал характеризується сукупністю знань, 
здібностей, умінь, що формуються впродовж всього 
життя людини. Людський капітал виступає найваж-
ливішою складовою національного багатства кра-
їни та соціально-економічного потенціалу кожного 
регіону. Він безпосередньо впливає на економічне 
відтворення, розвиток підприємництва, а також 
якісні зміни у регіональних господарських системах. 

Подальших досліджень вимагають визна-
чення особливостей впливу людського капіталу 
на забезпечення модернізації економіки регіонів з 
урахування регіональних особливостей та ресурс-
них можливостей. 
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МЕТОДИЧНА БАЗА ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
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Стаття присвячена дослідженню актуаль-
ної проблеми визначення методичної бази 
оцінювання функціонування фінансового 
ринку в умовах розвитку національної еко-
номіки. Обґрунтована необхідність визначи-
тися, які показники служитимуть вихідними 
даними для оцінювання умовах підвищеної 
мінливості середовища функціонування як 
фінансового ринку, зокрема, так і національ-
ної економіки, в цілому. Встановлено перелік 
вихідних показників оцінювання функціону-
вання фінансового ринку та його сегментів 
в умовах розвитку національної економіки. 
Доведено, що реакція на зміни зовнішнього 
середовища може виражатися як співвід-
ношення між індексом показника за пара-
метром національної економіки до індексу 
показника, що відображає вплив зовнішніх 
чинників. 
Ключові слова: фінансовий ринок, націо-
нальна економіка, композитний підхід, оці-
нювання, зовнішнє середовище, індекс показ-
ника.

Статья посвящена исследованию актуаль-
ной проблемы определения методической 
базы оценки функционирования финансо-
вого рынка в условиях развития националь-
ной экономики. Обоснована необходимость 
определиться, какие показатели будут 
служить исходными данными для оценки 
условиях повышенной изменчивости среды 
функционирования как рынка, в частности, 
так и национальной экономики в целом. 

Установлен перечень исходных показате-
лей оценки функционирования финансового 
рынка и его сегментов в условиях развития 
национальной экономики. Доказано, что 
реакция на изменения внешней среды может 
выражаться как соотношение между индек-
сом показателя по параметру национальной 
экономики к индексу показателя, отражаю-
щего влияние внешних факторов. 
Ключевые слова: финансовый рынок, наци-
ональная экономика, композитный подход, 
оценка, внешняя среда, индекс показателя.

The article is devoted to the study of the current 
problem of determining the methodological basis 
for assessing the functioning of the financial mar-
ket in the development of the national economy. 
There is a justified need to determine which 
indicators will serve as initial data for assess-
ing the conditions of increased variability of the 
environment of the financial market, in particular, 
and the national economy as a whole. The list 
of initial indicators of assessment of functioning 
of the financial market and its segments in the 
conditions of development of national economy 
is established. It is proved that the reaction to 
changes in the external environment can be 
expressed as the ratio between the index of the 
indicator on the parameter of the national econ-
omy to the index of the indicator that reflects the 
influence of external factors. 
Key words: financial market, national economy, 
composite approach, evaluation, external envi-
ronment, index of indicator.

Постановка проблеми. Фундаментом націо-
нальної економіки будь-якої країни є саме фінан-
совий ринок, який включає різні сегменти. Основу 
вітчизняної моделі фінансового ринку створено 
з національного і комерційного банків країни. 
В Україні розвиток фінансового ринку можливий 
за рахунок впровадження методичної бази оціню-
вання фінансового ринку в умовах розвитку націо-
нальної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання дослідження фінансових ринків та їх 
вплив на економічну стабільність національної 
економіки широко дискутується в наукових працях 
таких вітчизняних дослідників, як С. Козьменко, 
Г. Кравчук, С. Осадець, Л. Нечипорук, А. Пересада, 
В. Корнєєв, І. Школьник, В. Кремінь та інших [1-9].

У наукових літературних джерелах фінансо-
вий ринок оцінюють з різних позицій. Методо-
логічні основи щодо оцінювання знайшли відо-
браження в роботах таких вітчизняних вчених 
як М. Александрова, В. Базилевич, Л. Баланюк, 
Є. Бондаренко, О. Барановський, В. Гончаренко, 
Л. Горбач, Ю. Коваленко, В. Міщенко, С. Наумен-
кова, С. Онишко, О.С. Осадець, Н. Пойда-Носик, 

Є. Поліщук, Б. Пшик, І. Рекуненко, В. Ходаківська 
та ін. [2; 10-11].

Постановка завдання. Мета статті сформу-
вати методичну базу оцінювання функціонування 
оцінювання фінансового ринку в умовах розвитку 
національної економіки

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток національної економіки в сучасних 
умовах вимагає глибокого дослідження функ-
ціонування різних ринкових утворень, що здій-
снюють акумуляцію вільних фінансових ресур-
сів. У фінансовій сфері в ХХ-ХХІ ст. відбулися 
масштабні зміни, які призвели до зміни контурів 
фінансових систем багатьох країн світу. Сві-
тові тенденції до глобалізації проявляються і у 
трансформаційних процесах на фінансовому 
ринку України, що обумовлює зростання ролі 
якісної методичної бази для оцінювання його 
функціонування в умовах мінливості розвитку 
національної економіки.

На наш погляд, для оцінювання більш доцільно 
застосовувати відносні показники, адже в такому 
разі вони не потребують нормалізації (приведення 
показників до порівняного виду).
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Таблиця 1
Вихідні показники оцінки функціонування фінансового ринку та його сегментів  

в умовах розвитку національної економіки
Сегмент ринку Вихідний показник

Грошовий ринок Грошова маса, грошові агрегати М0, М1, М2, М3
Кредитний ринок Кредити, надані резидентам та нерезидентам
Ринок цінних паперів Обсяг цінних паперів (крім акцій) випущених резидентами, депозитними компані-

ями та нерезидентами, вартість акцій, розміщення ОВДП на первинному ринку, 
обсяг торгів на фондовому ринку

Страховий ринок Обсяг сформованих страхових резервів, валові та чисті страхові премії, валові та 
чисті страхові виплати 

Валютний ринок Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
Ринок інвестицій Обсяг капітальних інвестицій, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну та з 

України
Ринок нерухомості Внески до фондів фінансування будівництва
Фінансовий ринок в цілому Обсяг випуску та валова додана вартість в фінансовій, страховій діяльності та 

операціях з нерухомістю

Перш ніж оцінювати функціонування фінансо-
вого ринку та його сегментів, варто визначитися, 
які показники служитимуть вихідними даними для 
такої оцінки.

На наш погляд, оцінка функціонування фінан-
сового ринку та його окремих сегментів може базу-
ватися на використанні наступних показників.

Ці показники було обрано тому, що вони від-
бивають масштаби операцій, що відбуваються 
на фінансовому ринку або окремому його сег-
менті. Звичайно є й інші показники (наприклад, 
доходність окремих фінансових інструментів, 
курси валют тощо). Однак, вони скоріше висту-
пають факторами, які впливають на наведені 
вище показники, а не відбувають закономірності 
функціонування фінансового ринку або його 
сегментів.

Якщо говорити про реакцію на зміни зовніш-
нього середовища, то вона може виражатися як 
співвідношення між індексом показника за даним 
параметром до індексу показника, що відображає 
вплив зовнішніх чинників. 

Загальний вигляд показника можна предста-
вити наступним чином:

Kr
I

I
i=                               (1)

де Kr  – показник реакції фінансового ринку за 
певним параметром;

Ii  та I - індекс показника за даним параметром 
функціонування фінансового ринку або його окре-
мого сегменту та індекс показника зовнішнього 
середовища.

Щодо параметрів, що характеризують зовнішнє 
середовище, то, перш за все слід визначитися з 
тим, яким чином має здійснюватися його оціню-
вання. Зовнішнім середовищем прийнято вважати 
сукупність чинників, які знаходяться ззовні по від-
ношенню до досліджуваного об’єкту, але вплива-
ють (прямо або опосередковано) на процес його 
функціонування.

Якщо розглядати фінансовий ринок як об’єкт 
дослідження, то його зовнішнім середовищем є 
національна економіка в цілому, при цьому резуль-
тати функціонування фінансового ринку можуть 
впливати на забезпечення економічної безпеки а 
отже оцінивши функціонування національної еко-
номіки можна отримати узагальнене уявлення про 
те, яким є зовнішнє середовище та яким є його 
вплив на фінансовий ринок, і навпаки. 

Щодо оцінки функціонування національної еко-
номіки, то її здійснення може ґрунтуватись на:

– статичному підході (передбачає визначення 
досягнутого рівня функціонування національної 
економіки);

– динамічному підході (передбачає визна-
чення змін за параметрами функціонування націо-
нальної економіки).

Отже, оцінювання за статичного підходу ґрун-
тується на ступеневому принципі, що передбачає 
використання, переважно, абсолютних показни-
ків, а об’єктом оцінювання виступає значення цих 
показників за певним параметром функціонування 
національної економіки.

Оцінювання за динамічного підходу ґрунтується 
на поведінковому принципі, що передбачає вико-
ристання відносних показників, а об’єктом дослі-
дження виступає зміна значень показників за пара-
метрами функціонування національної економіки.

Якщо статичний підхід дає можливість оцінити 
досягнутий рівень функціонування національної 
економіки, то динамічний – дає змогу дати кіль-
кісно-якісну оцінку його змінам в динаміці.

Недоліки цих двох підходів є полярними, адже 
обидва вони є доволі обмеженими – статичний 
підхід не є показовим в умовах, коли необхідно 
оцінити динаміку функціонування, тоді як дина-
мічний – не є показовим в умовах, коли необхідно 
оцінити рівень функціонування.

Отже, при виборі одного з наведених вище під-
ходів необхідно визначити доцільність викорис-
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тання кожного з них відповідно до поставленої 
дослідником мети, або ж за необхідності – здій-
снити їх комбінування.

В контексті нашого дослідження доцільніше 
обрати за основу динамічний підхід до оцінювання 
функціонування національної економіки. Адже, 
визначенню індексу показника зовнішнього серед-
овища фінансового ринку (його окремого сег-
менту) більшою мірою відповідає оцінка динаміки 
функціонування національної економіки.

Слід відзначити, що підходи до оцінювання 
функціонування національної економіки можуть 
також бути поділені на дві великі групи:

– монолітичне оцінювання – передбачає здій-
снення оцінювання з використанням одного показ-
ника, який, на думку науковця, найбільш точно 
відбиває зміни, що відбуваються в національній 
економіці, та використання якого дає змогу отри-
мати загальне уявлення про перебіг процесу 
функціонування національної економіки.

– композитне оцінювання – передбачає здій-
снення оцінювання з використанням низки показ-
ників, які характеризують різні аспекти (параме-
три) функціонування національної економіки, що 
дозволяє дати всебічну оцінку процесу функціо-
нування.

Композитне оцінювання, в свою чергу можна 
розподілити на:

– комбінаційне – оцінювання, що ґрунтується 
на використанні різних комбінацій показників без 
їх наступного агрегування (зведення) в єдиний 
показник, що дозволяє дослідити окремі аспекти 
функціонування національної економіки;

– комплексне – оцінювання, яке передбачає 
окрім дослідження різних параметрів функціону-
вання національної економіки з використанням 
низки показників, ще й здійснення їх агрегування – 
зведення в єдиний показник, що дає комплексну 
оцінку функціонуванню національної економіки 
(його змінам).

Рис. 1. Характеристика підходів до оцінювання функціонування 
національної економіки залежно від принципу оцінювання

 

Статичний  

Підхід до оцінювання функціонування національної економіки  
залежно від принципу оцінювання 

Динамічний  

Принцип оцінки 

Ступеневий  Поведінковий  

Види показників 

Абсолютні (в т.ч. приведені до 
порівняного виду)  

Відносні  
(індексні, коефіцієнтні)  

Об’єкт оцінки 

Значення показника за певним 
параметром функціонування  

Зміна значення показника за 
параметрами функціонування  

Переваги 

Можливість оцінити рівень 
функціонування національної економіки  

Можливість оцінити зміну 
функціонування національної економіки  

Недоліки 

Не показовий в умовах, коли необхідно 
оцінити динаміку функціонування  

Не показовий в умовах, коли необхідно 
оцінити рівень функціонування  

 
Рекомендації 

Доцільність використання обраного підходу або їх комбінування визначається 
відповідно до дослідницької мети 
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Як бачимо з даних рисунку 2, всі підходи до оці-
нювання функціонування національної економіки 
мають свої переваги та недоліки.

Перш за все, варто порівняти між собою моно-
літичне та композитне оцінювання. Так, для 
монолітичного оцінювання вагомою перевагою є 
простота процедури. Водночас, його результати 
дають досить обмежені оцінки складному про-
цесу функціонування, розкриваючи окремий його 
аспект, що на суб’єктивну думку дослідника най-
більш заслуговує на увагу. Тобто, щодо даного 
підходу можна надати наступні рекомендації сто-
совного його використання: монолітичне оціню-
вання доцільно застосовувати в умовах обмеже-
ного доступу до інформаційних ресурсів та / або 
браку часу, проте з обов’язковим застосуванням 
заходів щодо зменшення суб’єктивності відбору 
оціночного показника (зокрема, із застосуванням 
експертного методу з обов’язковою перевіркою 
узгодженості оцінок експертів).

Композитне оцінювання дозволяє врахувати 
різні аспекти функціонування національної еко-
номіки, проте передбачає необхідність здійснення 
обробки значних масивів даних, що за умови 
доступу до сучасної комп’ютерної техніки з певною 
умовністю але все ж таки може розглядатися як 
недолік (адже потребує від дослідника спеціаль-
них знань та навичок по їх застосуванню на прак-
тиці). Цей підхід є більш об’єктивним, дозволяє 
поглянути на об’єкт оцінки під різними кутами зору. 
Отже, можна рекомендувати його до застосування 

в тих випадках, коли дослідник має змогу отримати 
різнобічну інформацію про функціонування націо-
нальної економіки, не має жорстких обмежень в 
часі та має змогу досить швидко обробляти великі 
числові масиви (користуючись в т.ч. стандартним 
або спеціально налаштованим пакетним програм-
ним забезпеченням).

Отже, в умовах даного дослідження було 
обрано композитний підхід до оцінювання. Щодо 
його різновидів, то вони також мають свої пере-
ваги та недоліки. Комбінаційне оцінювання хоча 
й забезпечує багатоаспектність оцінок, проте 
відсутність єдиного показника ускладнює про-
цес їх інтерпретації, адже оцінки за різними 
аспектами можуть суперечити один одному. 
В такому разі складно вибудувати узагальнене 
уявлення про те, яким є рівень чи зміна процесу 
функціонування національної економіки. Даний 
підхід доцільно застосовувати для детального 
вивчення сильних та слабких сторін національ-
ної економіки з позиції її функціонування, коли 
важливіше дати оцінку окремим його аспектам, 
а не отримати загальне уявлення про успішність 
протікання процесу в цілому.

Щодо комплексного оцінювання, то воно забез-
печує комплексність оцінок, дозволяючи отримати 
загальне уявлення про протікання процесу функ-
ціонування національної економіки з врахуван-
ням різних його аспектів. Водночас, процедура 
такої оцінки є найскладнішою, адже окрім вибору 
оціночних показників, збору даних та розрахунку 
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Рис. 2. Характеристика підходів до оцінювання 
функціонування національної економіки залежно від принципу  
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значень за показниками, оцінювання за умови 
застосування комплексного підходу має вклю-
чати також вибір способу зведення (агрегування) 
показників, визначення (за потреби) їхньої ваго-
мості та здійснення безпосередньо процедури 
розрахунку зведеного показника. Не дивлячись на 
складність процедури оцінки, яка може бути част-
ково згладжена за рахунок застосування науково-
обґрунтованих та емпірично-перевірених способів 
розрахунку зведених показників та визначення 
вагових коефіцієнтів, даний підхід вважаємо най-
більш прийнятним до застосування в контексті 
нашого дослідження. Адже, його застосування є 
доцільним в тому випадку, коли перед дослідни-
ком стоїть мета дати загальну оцінку складному 
процесу функціонування національної економіки 
з врахуванням окремих властивих йому аспектів. 
При цьому, така оцінка може бути як самоціллю 
(коли дослідницька мета полягає виключно в здій-
сненні оцінки функціонування національної еконо-
міки), або ж одним з низки дослідницьких завдань 
(в нашому випадку – дослідження функціонування 
національної економіки лише етап оцінювання 
функціонування фінансового ринку чи його сег-
ментів, що дозволяє дати загальну оцінку змінам, 
які відбулись в їх зовнішньому середовищі).

Після того, як на основі вивчення динаміки за 
параметрами функціонування національної еко-
номіки буде визначено індекс показника зовніш-
нього середовища та розраховано індекс реакції 
фінансового ринку (його окремого сегменту) на цю 
зміну, вважаємо за доцільне зазначити, яким рів-
нем стабільності ці реакції вирізняються.

Загальний вигляд показника є наступним:

Ks Ki i� �1 var                       (2)

де Ks  – показник стабільності реакції функці-
онування фінансового ринку за певним параме-
тром;

K var - коефіцієнт варіації індексу реакції (за 
умови, якщо коефіцієнт варіації перевищує оди-
ницю, він приймається на рівні 1).

Щодо способу обчислення вказаних коефіці-
єнтів, то вони мають визначатися з використання 
способів (інструментів) індексного та кореляційно-
регресійного аналізу.

Визначені за окремими параметрами оцінки 
показники мають зводитись в єдиний показник, 
для чого ми пропонуємо використовувати коефі-
цієнти вагомості, визначені на основі експертного 
аналізу.

Застосування даних показників передбачає 
дотримання певної методики, яка передбачає 
застосування відповідних методів збору, обробки 
даних, розрахунку показників, та, звичайно їх 
інтерпретації. 

В загальноприйнятому розумінні інтерпре-
тація – теоретико-пізнавальна категорія; метод 

наукового пізнання, спрямований на розуміння 
внутрішнього змісту об'єкта, що інтерпретується, 
через вивчення його проявів.

Відповідно до теорії інтерпретації Е. Бетті, 
інтерпретація – це процес, в якому задіяні три сто-
рони: суб'єктивність автора, суб'єктивність інтер-
претатора і репрезентативна форма, яка виконує 
функцію посередника, через якого здійснюється їх 
повідомлення. Головна функція репрезентативної 
форми – трансляція укладеного в ній сенсу [6].

Залежно від репрезентативної форми, вва-
жаємо за доцільне виокремити наступні види 
інтерпретації:

– візуалізаційна – інтерпретація ґрунтується на 
представленні досліджуваного об’єкта (показника) 
із застосування методів візуалізації, що дозволяє 
дати якісну оцінку цьому об’єкту (показнику) без-
посередньо або в порівнянні з іншими об’єктами 
(показниками), його змінам з плином часу або під 
впливом певних визначальних факторів.

– калібрувальна – інтерпретація ґрунтується 
на побудові шкали даного досліджуваного показ-
ника, кожному діленню якої відповідає якісна його 
оцінка, що дозволяє отримавши результати оцінки 
без додаткових дій інтерпретувати значення 
даного показника.

На наш погляд, застосування різних видів 
інтерпретації дозволяє отримати найбільш повні 
уявлення про об’єкт дослідження, отже вважаємо 
за доцільне поєднувати і візуалізаційну, і калібру-
вальну інтерпретацію.

Калібрувальна інтерпретація показників ґрунту-
ється на шкалюванні – побудові відповідних шкал 
показників. Нами пропонується використовувати в 
ході дослідження наступні шкали:

1. Для індексу реакції
– до 0,94 – вповільнена реакція (низько адап-

тивний ринок);
– від 0,95 до 1,05 – синхронізована реакція 

(помірно адаптивний ринок);
– від 1,06 і вище – прискорена реакція (високо 

адаптивний ринок).
2. Для показника стабільності реакції функ-

ціонування ринку за певним параметром (чи в 
цілому):

– до 0,80 – висока стабільність реакції;
– від 0,81 до 0,90 – посередня стабільність 

реакцій;
– від 0,91 до 1,00 – низька стабільність реакцій.
Визначення не лише індексу реакції, але й 

показника їх стабільності розширює діапазон 
даного дослідження, адже дає змогу врахувати 
не лише поточний стан (наскільки адаптованим є 
ринок до зміни середовища в даний момент), але 
й схильність до зрушень в той чи інший бік.

Візуалізаційна інтерпретація може ґрунтува-
тись на різних методах (табличному, графічному, 
картографічному). Кожен з методів має свої умови 
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застосування. Так, картографічний метод роз-
повсюджений для подання уявлень про даний 
об’єкт в просторі, графічний дозволяє відобразити 
окремі характеристики даного об’єкту у вигляді 
рисунку або схеми, табличний метод передбачає 
застосування таблиць. В економіці та управлінні 
досить розповсюдженим є поєднання табличного 
та графічного методів, шляхом побудови матриць 
оцінювання.

Пропонуємо до використання матрицю «реак-
ція – стабільність», яка дозволить не лише визна-
чити, наскільки адаптивним є фінансовий ринок на 
даний час, але й визначити, наскільки незмінними 
є притаманні йому реакції на вплив середовища 
функціонування в умовах розвитку національної 
економіки.

Таким чином, з допомогою матриці можна зро-
зуміти до якого сектору відноситься фінансовий 
ринок, яка швидкість його реакції на зміну серед-
овища порівняно з базовим періодом, та яка ситу-
ація склалася на ринку в цілому (з позиції забез-
печення економічної безпеки).

Отже використовуючи розроблену методичну 
базу можна проводити саме оцінювання функціо-
нування фінансового ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Тео-
ретичний аналіз наукових публікацій з питань оці-
нювання функціонування національної економіки 
та фінансового ринку зокрема виявив сформова-
ність наукових поглядів на її сутність та єдність 
методичних підходів до її оцінювання. в умовах 
даного дослідження було обрано композитний під-
хід на основі комплексного оцінювання. Доведено, 
що стабільність реакцій функціонування фінан-
сового ринку на зміну зовнішнього середовища, 
а саме розвитку національної економіки може 
характеризувати показник, визначений з врахуван-

ням коефіцієнту варіації індексу реакції за даним 
параметром в межах досліджуваного часового 
ряду, адже високий рівень варіації свідчить про 
відсутність усталеної тенденції зміни показника. 
В частині оцінювання слід зауважити, що визна-
чені за окремими параметрами оцінки показники 
мають зводитись в єдиний показник, з використан-
ням коефіцієнтів вагомості, визначених на основі 
експертного аналізу. Застосування даних показ-
ників передбачає дотримання певної методики, 
яка передбачає застосування відповідних методів 
збору, обробки даних, розрахунку показників, та, 
звичайно їх інтерпретації. 

Для візуалізаційної інтерпретації результа-
тів оцінювання запропоновано до використання 
матрицю «реакція – стабільність», яка дозво-
лить не лише визначити, наскільки адаптивним є 
фінансовий ринок на даний час, але й визначити, 
наскільки незмінними є притаманні йому реакції 
на вплив середовища функціонування в умовах 
розвитку національної економіки.
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Таблиця 2

Матриця оцінювання функціонування фінансового ринку (сегменту) «реакція – стабільність»
Реакція 

Стабільність 

Швидкість реакції / адаптивність
Вповільнена / низька Синхронізована / помірна Прискорена / висока

С
та

бі
ль

ні
ст

ь 
ре

ак
ці

ї

Висока Сектор постійного 
вповільнення

Сектор постійної 
синхронізації

Сектор постійного 
прискорення

Посередня Сектор посереднього 
вповільнення

Сектор посередньої 
синхронізації

Сектор посереднього 
прискорення

Низька Сектор тимчасового 
вповільнення

Сектор тимчасової 
синхронізації

Сектор тимчасового 
прискорення

Рекомендації та умовні позначення:
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА  
ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY  
AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY

УДК 351

Соломонова Л.В.
здобувач 
Причорноморський науково-дослідний 
інститут економіки та інновацій

У статті розглянуто поняття «фінан-
сово-економічної безпеки», зазначено, що 
спостерігається диференціація наукових 
підходів щодо цього поняття, тому було 
удосконалено дане визначення. Запропоно-
вано концептуальний підхід до визначення 
фінансово-економічної безпеки, який на від-
міну від існуючих, підходить до цього фено-
мену комплексно, із урахуванням цілей та 
напрямків функціонування фінансово-еконо-
мічної безпеки, сфери впливу фінансово-еко-
номічної безпеки держави та ключові загрози 
фінансово-економічній безпеці України, та 
узагальнено визначення даної економічної 
категорії. 
Ключові слова: фінансово-економічна без-
пека, концептуальний підхід, загрози фінан-
сово-економічній безпеці, національна еко-
номіка.

В статье рассмотрено понятие «финан-
сово-экономической безопасности», ука-
зано, что наблюдается дифференциа-
ция научных подходов к этому понятию, 
поэтому было усовершенствовано данное 
определение. Предложен концептуальный 
подход к определению финансово-эконо-
мической безопасности, который в отли-
чие от существующих, подходит к этому 

феномену комплексно, с учетом целей и 
направлений функционирования финан-
сово-экономической безопасности, влияния 
финансово-экономической безопасности 
государства и ключевые угрозы финансово-
экономической безопасности Украины, и 
обобщенно определения данной экономиче-
ской категории.
Ключевые слова: финансово-экономиче-
ская безопасность, концептуальный подход, 
угрозы финансово-экономической безопас-
ности, национальная экономика.

The article considers the concept of “financial 
and economic security”, it is noted that there is 
a differentiation of scientific approaches to this 
concept, so this definition was improved. A con-
ceptual approach to the definition of financial and 
economic security is proposed, which, unlike the 
existing ones, approaches this phenomenon 
comprehensively, taking into account the goals 
and directions of financial and economic security, 
the sphere of influence of financial and economic 
security and key threats to financial and eco-
nomic security of Ukraine. the definition of this 
economic category is generalized.
Key words: financial and economic security, 
conceptual approach, threats to financial and 
economic security, national economy.

Постановка проблеми. Однією з основних 
проблем будь-якої економічної системи є забез-
печення її ефективної та стабільної діяльності. 
У сучасних мінливих та висококонкурентних умо-
вах дуже актуальними стають питання саме ста-
більного безкризового розвитку. З переходом до 
ринкових відносин, Україна змогла в повній мірі 
оцінити вплив різного роду криз на своє еконо-
мічне середовище. 

Отже, питання забезпечення безпеки держави 
та окремих її складових на сьогоднішній день є 

надзвичайно актуальним. І якщо раніше наукова 
думка зосереджувала свою увагу виключно на 
економічній безпеці, то сьогодні все більше нау-
ковців наголошують на необхідності створення 
фінансової безпеки, як окремого елементу сис-
теми економічної безпеки, що має відповідати за 
безпеку саме сфери фінансових відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам економічної безпеки приділено велику 
увагу в працях таких вчених, як: Акимова В.А. [1], 
Бєлова О.Ф. [2], Власюка О.Ф [3], Дудіна М. М. 
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[4], Макара О.В. [5]та інші. Особливу увагу фінан-
совій складовій економічної безпеки приділено 
у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, 
таких як: Геєць В. М., Семиноженко В.П. [6], Коз-
ловський С.В. [7], Мішина І.Г. [8], Набиванець І.Р. 
[9] та інших. Втім, фінансові відносини з часом 
набувають все більшого значення в економічній 
системі, тому виділення фінансової безпеки є ціл-
ком обґрунтованим кроком і потребують подаль-
шого дослідження. Питання фінансово-економіч-
ної безпеки є системними, оскільки стосуються і 
пов’язують окремі країни, регіони, господарюючі 
суб'єкти, політику, економіку, фінанси тощо.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
систематизація знань щодо фінансової складової 
економічної безпеки, та побудови концептуальних 
основ забезпечення фінансово-економічної без-
пеки країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах формування ринкової економіки про-
блема безпечного існування її суб'єктів стала 
однією з найбільш актуальних. У зв'язку з цим осо-
бливої гостроти набули питання економічної без-
пеки, оскільки основним знаряддям боротьби за 
виживання в даний час є економічні методи

Для економічної теорії особливий інтерес пред-
ставляє громадська безпека, яка поширюється 
на елементи суспільної системи, в тому числі на 
суб’єктів господарювання різних рівнів. Громад-
ська безпека за територіальними масштабами 
ділиться на глобальну безпеку, всеосяжну і від-

чутно допомагає активний вплив на всі нижчі рівні; 
міжнародну безпеку, яка може охопити як весь світ 
в цілому, так і окремі держави; національну без-
пеку, обмежує масштабами країни; регіональну 
безпеку, що охоплює регіон, який може збігатися з 
кордонами одного або кількох суб'єктів федерації; 
муніципальну безпеку, або безпеку міста, як само-
стійної господарюючої системи; безпека суб’єкту 
господарювання, яка передбачає захист інтересів 
вузькоспецифічних суб’єкту господарювання та 
безпека домогосподарства, що включає окремо 
взяту сім'ю або особистість як суб'єкта економіч-
них відносин (рис. 1).

Серед відзначених рівнів громадської безпеки 
виділяються три основних суб’єкти господарю-
вання, що представляють макро-, мезо- і мікро-
рівні: держава, регіон і суб’єкт господарювання. 
Вибір обумовлений тим, що в ринкових умовах 
держава є основоположним, базовим рівнем, 
в його структурі вперше виділилися регіони, як 
самостійні суб’єкти господарювання, а суб’єкту 
господарювання знайшли повну господарську 
самостійність.

Необхідно звернути увагу, що головною, кінце-
вою метою будь-якого суб’єкту господарювання є 
добробут окремої особистості. Однак з точки зору 
економічної теорії умови життєдіяльності визна-
чаються більш складними економічними систе-
мами. Форми прояви загроз, критерії, індикатори, 
їх порогові значення та об'єкти моніторингу на 
різних рівнях суспільної безпеки, незважаючи на 

Рис. 1. Рівні суспільної безпеки 
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специфічні особливості, мають багато спільного. 
Прийняття дієвих заходів щодо забезпечення гро-
мадської безпеки можливе на основі комплексного 
аналізу всіх параметрів безпеки на кожному госпо-
дарському рівні.

Видами громадської безпеки, залежно від сфер 
життєдіяльності суспільства, є: економічна без-
пека, яка представляє основу всіх інших видів, 
соціальна, політична, військова, екологічна, 
інформаційна, культурна, науково – технічна; пра-
вова і так далі (рис. 2). Представлені на малюнку 
види безпеки не можуть існувати незалежно один 
від одного. Всі вони тісно взаємопов'язані і пере-
плетені між собою. Наприклад, забезпечення полі-
тичної безпеки не можна обмежувати захистом від 
впливу деструктивних соціальних сил, також пови-
нні враховуватися економічні, правові, технічні, 
демографічні та інші фактори.

Особливе місце серед видів громадської без-
пеки займає безпека економічна. Значимість 
останньої обумовлена тим, що решта види без-
пеки не можуть бути реалізовані в достатній мірі 
без економічного забезпечення. Так, наприклад, 
для збереження соціальної безпеки необхідно в 
першу чергу забезпечити населення робочими 
місцями, що вимагає розвиненої промисловості, 
а, отже, економіки. Оборона країни також не мож-

ливе без фінансування і наявності високотехноло-
гічного виробництва, яке в свою чергу залежить 
від стану економіки.

Економічна безпека має кілька рівнів: 
1) міжнародна безпека (глобальна, регіо-

нальна); 
2) національна безпека (державна, галузі, регі-

ону, суспільства); 
3) приватна: підприємства, господарства або 

особистості [7; 8]. 
Важливе місце в системі економічної безпеки 

країни займає економічна безпека суб’єктів під-
приємництва, тому що вони є первинним елемен-
том, який забезпечує життєві потреби населення й 
ресурси для його розвитку. На думку Гукової А.В. 
та Анікіної І.Д., економічна безпека підприємства – 
це здатність підприємства здійснювати свою стра-
тегію й домагатися власних цілей в умовах неви-
значеності (під впливом погроз і ризику) [12, с. 99]. 

На думку Барановського О.І., фінансові від-
носини у плановій економіці традиційно відігра-
вали другорядну роль щодо пріоритетів економіч-
ної науки, але економічні реформи висунули на 
передній план фінансові питання функціонування 
економіки. Отже, «почали вимагати нового осмис-
лення залежності між економічною політикою і 
соціально-економічними процесами, зокрема, 

Рис. 2. Місце економічної безпеки у системі інших видів безпеки 
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вплив грошово-кредитної, валютної, податко-
вої, бюджетної, інвестиційної, боргової політики 
на макроекономічну ситуацію, з'ясування основ 
фінансової безпеки держави» [13, с. 16]. 

Кульпінський С., пропонує під фінансово-еко-
номічною безпекою розуміти «цілеспрямований 
комплекс заходів фіскальної та монетарної полі-
тики з метою досягнення стабільності фінансової 
системи та створення сприятливого інвестиційного 
клімату» [14]. Схожої точки зору дотримується і 
Шлемко І.Ф., коли під фінансовою безпекою про-
понує розуміти «такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, 
податкової систем, який характеризується зба-
лансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю забезпечити ефек-
тивне функціонування національної економічної 
системи та її зростання» [15].

Втім, слід зауважити, що поняття фінансово-
економічної безпеки є комплексним. Воно охоплює 
різні сфери та напрямки, починаючі від фінансо-
вої безпеки громадянина, і закінчуючи фінансово-
економічною безпекою світового співтовариства в 
цілому, рис. 3. А, ступінь наукової розробленості 
кожної з перелічених сфер застосування фінан-
сово-економічної безпеки досить різниться. Уза-
гальнюючи результати аналізу підходів науковців 
до створення концепції фінансово-економічної 
безпеки, можна зробити висновок про наявність 
недоліків, виявлених в концепціях авторів – відсут-
ність або недостатньо ефективне використання 
системного підходу. Тому нами пропонується кон-
цептуальний підхід до визначення фінансово-еко-
номічної безпеки, який комплексно враховує всі 
сфери і напрямки цього багатогранного поняття. 

Що стосується забезпечення фінансової без-
пеки України, то за дорученням Ради Національ-
ної безпеки України було розроблено Концеп-
цію фінансової безпеки України. Координатором 
цього проекту виступило ЗАТ «Українське агент-
ство фінансового розвитку». Розробниками були 
д.е.н. Барановський О.І., кандидати економічних 
наук Блащук Ю.О., Пузяк М.І., Новошинська Л.В., 
Резнікова О.О., Романченко О.В., Стасюк Ф.Ф., 
Фещенко В.В. [10-12].

Аналіз основних положень Концепції, а також 
досліджень сфери фінансової безпеки, що прово-
дились науковцями показали, що на сьогоднішній 
день приділяється недостатньо уваги фінансовій 
безпеці суб’єктів підприємництва, як однієї з осно-
вних складових фінансової безпеки держави. На 
сьогодні питання методології формування фінан-
сової безпеки суб’єктів підприємництва сфери 
матеріального виробництва, на відміну, скажімо, 
від фінансової безпеки банків, страхових компа-
ній та інших суто фінансових інституцій, є недо-
статньо розробленими. У той час, як очевидним 
є факт, що саме реальний сектор економіки був і 

залишається основою економіки України, а, отже, і 
її фінансової безпеки, рівень якої є прямим наслід-
ком стану економіки країни. 

На нашу думку, необхідно більше уваги приді-
ляти питанням впровадження механізмів забез-
печення фінансово-економічної безпеки саме 
на рівні суб'єктів підприємництва, що пов’язано 
зі значною кількістю ризиків і нестабільністю як 
внутрішнього, так і зовнішнього їх середовища, а 
також загрозами поглинань, зокрема, через про-
цедури банкрутства. 

Забезпечення стійкого росту суб’єктів підпри-
ємництва, стабільності результатів їх діяльності, 
досягнення цілей, що відповідають інтересам 
власників і суспільства в цілому, неможливі без 
розробки й проведення самостійної стратегії, що у 
сучасній економіці визначається наявністю ефек-
тивної системи його фінансової безпеки. Саме 
стан фінансів господарюючих суб’єктів багато в 
чому обумовлює ефективність їх діяльності в рин-
ковій економіці, що і призводить до необхідності 
розгляду проблем забезпечення фінансової без-
пеки суб’єктів підприємництва [6, с. 98]. 

У загальному випадку під фінансово-економіч-
ною безпекою ми пропонуємо розуміти складову 
економічної безпеки держави, що якісно характе-
ризує фінансово-економічну систему, що визначає 
її здатність підтримувати нормальні умови пра-
цездатності системи, базується на незалежності, 
ефективності і конкурентоспроможності фінан-
сово-кредитної сфери, спрямована на розвиток 
у рамках цілей, поставлених перед системою, а 
у випадках виникнення різних погроз (зовнішніх і 
внутрішніх) система в стані протистояти ним і від-
новлювати свою працездатність. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
зазначимо, що відносно визначення фінансово-
економічної безпеки спостерігається відсутність 
достатньо глибоких досліджень та розробок і 
замість єдиної комплексної та зручної у викорис-
танні методики має місце широка диференціація 
наукових підходів. При цьому має місце відсутність 
визначеності з конкретним переліком складових 
фінансово-економічної безпеки, єдиної концепції, 
відсутність загальноприйнятих вітчизняних методик 
оцінки рівня складових фінансово-економічної без-
пеки з урахуванням всіх її складових, оскільки під-
ходи, що отримали визнання в зарубіжній практиці, 
не завжди можна застосувати в умовах економіки 
України. Тому було запропоновано концептуаль-
ний підхід до визначення фінансово-економічної 
безпеки, який на відміну від існуючих, підходить до 
цього феномену комплексно, із урахуванням цілей 
та напрямків функціонування фінансово-економіч-
ної безпеки, сфери впливу фінансово-економічної 
безпеки держави та ключові загрози фінансово-
економічній безпеці України, та узагальнено визна-
чення даної економічної категорії.
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Цілі функціонування фінансово-економічної безпеки 
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Ключові загрози фінансово-економічній безпеці України 

Низька ефективність бюджетної і грошово-
кредитної політики, слабкий контроль за 
використанням бюджетних коштів, 
кредитних та інвестиційних ресурсів 
держави, відсутність стратегії та належного 
правового забезпечення діяльності уряду 
щодо боргових запозичень 

Недостатня капіталізацію та ненадійність 
банківської системи України, нерозвиненість 
сегменту небанківських фінансових установ, 
низьку прозорість та ліквідність фінансового 
ринку, відсутність дієвих механізмів акумуляції 
та розподілу інвестиційних ресурсів, низьку 
довіру населення до вітчизняної фінансової 
системи 

 Рис. 3. Концептуальний підхід до фінансово-економічної безпеки
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
ECOLOGICAL COMPONENT OF THE NATIONAL ECONOMY  
COMPETITIVE STRATEGY 

УДК 351

Павелко Ю.О.
здобувач 
Причорноморський науково-дослідний 
інститут економіки та інновацій

У статті розглянуто поняття «екологічної 
компоненти концепції сталого розвитку» 
та «екорозвиток», виявлено їх взаємозв’язок 
та відмінності, наведені авторські тракту-
вання. Визначено, що «екорозвиток» озна-
чає стійкий економічний та соціальний роз-
виток, що дає змогу узгодити матеріальні 
прагнення нинішнього та майбутніх поко-
лінь з потребою охорони навколишнього 
середовища та його ресурсів. Визначені 
компоненти екологічного напрямку концепції 
сталого розвитку та основні цілі екологіч-
ного розвитку України. Виокремлені складові 
концептуального підходу до вирішення еко-
лого-економічних проблем що обумовлюють 
пошук оптимального рівня повноважень для 
прийняття рішень. 
Ключові слова: екорозвиток, екологічна 
компонента, концепція сталого розвитку, 
конкурентна стратегія, національна еконо-
міка.

В статье рассмотрено понятие «эколо-
гической компоненты концепции устой-
чивого развития» и «экоразвитие», 
выявлены их взаимосвязь и различия, приве-
деные авторские трактовки. Определено, 
что «экоразвитие» означает устойчивое 
экономическое и социальное развитие, 
которое позволяет согласовать мате-
риальные стремление нынешнего и буду-
щих поколений с необходимостью охраны 
окружающей среды и ресурсов. Опреде-

лены компоненты экологического направ-
ления концепции устойчивого развития и 
основные цели экологического развития 
Украины. Выделены составляющие кон-
цептуального подхода к решению эколого-
экономических проблем, обусловливающих 
поиск оптимального уровня полномочий 
для принятия решений.
Ключевые слова: экоразвитие, экологиче-
ская компонента, концепция устойчивого 
развития, конкурентная стратегия, нацио-
нальная экономика.

The article considers the concepts of "environ-
mental component of the concept of sustainable 
development" and "environmental development", 
identifies their relationship and differences, gives 
the author's interpretations. It is determined that 
"eco-development" means sustainable economic 
and social development, which allows reconciling 
the material aspirations of present and future 
generations with the need to protect the environ-
ment and its resources. The components of the 
ecological direction of the concept of sustainable 
development and the main goals of ecological 
development of Ukraine are determined. The 
components of the conceptual approach to solv-
ing environmental and economic problems that 
determine the search for the optimal level of 
authority for decision-making.
Key words: ecological development, ecological 
component, concept of sustainable develop-
ment, competitive strategy, national economy.

Постановка проблеми. У сучасному сус-
пільстві сталий розвиток визнаний методом 
контролю глобальної кризи та визначальним 
фактором формування майбутнього. Втім, слід 
зауважити, що спостерігається стратегічне 
переважання екологічних вимог, яке не повинно 
порушуватися прогресом цивілізації та еконо-
мічним та культурним розвитком. Було визнано, 
що природні умови та захист основних екологіч-
них цінностей можуть лише на перший погляд і 
в короткостроковій перспективі становити бар'єр 
соціально-економічному розвитку, тому дослі-
дження даного аспекту є досить актуальним і 
сучасним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми реалізації екологічного напрямку кон-
курентної політики країн та виявлення конкурен-
тоспроможності регіонів, досліджувало багато 
вітчизняних науковців, серед яких можна виді-
лити: Бублик М., Коваль В. Редьква О. [1], Шми-
голь Н., Гальцова О., Варламова І. [2], Пайонк К., 
Квилинський О, Фасецька О, Міцкевіч Р. [3], Сергі-
єнко-Бердюкова Л.В. [4]

Оцінка міжнародного досвіду екологічного роз-
витку як основи формування конкурентної пере-

ваги держави та регіону, досить широко пред-
ставлено в роботах таких, як Клонінген С. [5], 
Портер М. [6], Янг Ю. [7], Агравал А. [8], Ван Бум-
мел В. [9] та інші.

Втім, незважаючи на те, що кількість наукових 
праць в даному напрямку, присвяченому питан-
ням екоекономічному розвитку країни постійно 
зростає, слід зазначити недостатнє висвітлення 
питань формування та реалізації конкурентної 
стратегії національної економіки з позицій еколо-
гічного розвитку. 

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у розкритті та обґрунтуванні положень з 
формування стратегічних напрямків екорозвитку 
при побудові концепції сталого розвитку націо-
нальної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Теорія необмеженого економічного зростання 
була відкинута у всіх розвинутих країнах як немож-
лива для повної реалізації. Однак в економічно 
відсталих країнах мета розвитку на сьогодні поля-
гає у збільшенні виробництва, оскільки в їх ситуа-
ції необхідно усунути низький рівень життя. На від-
міну, екорозвиток (сталий розвиток) здійснюється 
для забезпечення збереження природних ресурсів 
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і, таким чином, зупинки подальшої деградації при-
родного парку.

Концепція екологічного розвитку, що виникла 
в результаті дискусії, розпочатої в 1970-х роках 
на основі доповіді Римського клубу про цілі та 
бар'єри сучасного економічного зростання, відки-
дає традиційно зрозуміле економічне зростання, 
виражене збільшенням національного доходу, як 
міру зростання соціального добробуту. Це непри-
йняття випливає з передумови, що економічне 
зростання, засноване на домінуванні промисло-
вості, призводить до надмірного споживання еко-
логічних ресурсів [10]. 

Поняття екологічного розвитку тісно пов’язане 
з поняттям «екологічної компоненти концепції 
сталого розвитку», яку можна визначити як здій-
снення цивілізаційних змін, спрямованих на забез-
печення стійкості існування та розвитку нації або 
конкретної (регіональної, місцевої) спільноти, дов-
говічності використання екосистем та стійкого роз-
витку всіх сфер життя.

Концепція екологічного розвитку вперше 
з’явилася в Декларації Конференції Організації 
Об’єднаних Націй у Стокгольмі у 1972 р. а попу-
ляризація відбулася на „Саміті Землі” у Ріо-де-
Жанейро у 1992 р [11]. Інтерес до екорозвитку є 
відповіддю на зростаючі соціальні та економічні 
загрози, в результаті яких екосистеми були пору-
шені, загрожували глобальною катастрофою та 
пов'язаним з цим погіршенням якості життя. Повне 
формулювання концепції екологічного розвитку 
було включено до звіту Брундтланда, метою якого 
було запропонувати довгострокові екологічні стра-
тегії, що дозволяє досягти екологічного розвитку 

до 2000 року. Реалізація екологічного напрямку 
концепції сталого розвитку вимагає наступних кро-
ків, рис. 1.

Основними цілями екологічного розвитку є:
– довгострокове використання відновлюваних 

природних ресурсів;
– ефективна експлуатація невідновлюваних 

джерел енергії;
– підтримка стабільності екологічних процесів 

та екосистем;
– захист генетичного різноманіття та загальний 

захист природи;
– збереження та поліпшення здоров'я людей, 

охорони праці та добробуту.
Ці цілі відображають бажання зменшити нега-

тивний вплив на навколишнє середовище. Однак 
їх ефективність залежить від чисельності насе-
лення, тому деякі автори [12-14] також зверта-
ють увагу на необхідність обмеження зростання 
людської популяції. Економічне зростання або 
соціально-економічний розвиток, (після Саміту 
Землі в Ріо-де-Жанейро він почав називатися 
сталим розвитком), визначаючи його як розвиток, 
що забезпечує задоволення сучасних соціальних 
потреб, одночасно дотримуючись вимог охорони 
навколишнього середовища, не загрожуючи існу-
ванню майбутніх поколінь.

При такому підході «екорозвиток» означає 
стійкий економічний та соціальний розвиток, 
що дає змогу узгодити матеріальні прагнення 
нинішнього та майбутніх поколінь з потребою 
охорони навколишнього середовища та його 
ресурсів (табл. 1). Концепція сталого розвитку 
мало чим відрізняється від ідеї екологічного роз-

Рис. 1. Екологічний напрямок концепції сталого розвитку
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Таблиця 1
Складові та цілі соціально-економічного екорозвитку

Елементи екологічного 
розвитку. Цілі політики соціально-економічного екологічного розвитку

Якісь навколишнього 
середовища

Поліпшення або принаймні не погіршення якості навколишнього середовища:
– якість повітря
– якість води
– рівень шуму
– стан зелених насаджень, що супроводжують поселення
– стан земної поверхні (поводження з відходами)

Стан здоров'я населення Поліпшення або, принаймні, не погіршення стану здоров'я населення через:
– профілактичні заходи,
– терапевтичну діяльність.

Захист природи Збереження природних цінностей в рамках
– форми охорони навколишнього середовища
– видовий захист рослин і тварин
– індивідуальний захист

Раціональна економіка – раціональне використання енергії та води;
– раціональне використання інших ресурсів

Проекологічні проекти – просування та розвиток функцій, що відповідають схильності проекологічному 
розвитку середовища;
– сприяння та розвиток форм діяльності, які є найменш обтяжливим для навколиш-
нього середовища;
– формування раціонального функціонального простору зі структурою по відно-
шенню до екологічної системи;

витку, але вона більше підкреслює питання май-
бутніх поколінь.

Подальше економічне зростання у високороз-
винених країнах, як і розвиток бідніших країн, має 
набути набагато більш стійкої форми, ніж кла-
сичне зростання, оскільки лише такий розвиток 
стає основою для розуміння взаємозв'язку навко-
лишнього середовища та розвитку.

Компоненти сталого розвитку повинні гармо-
нійно сприяти виробництву стабільного потоку 
доходів, забезпечуючи прийнятну для суспільства 
рівність, збереження виробленого та природного 
капіталу та захист навколишнього середовища.

Реалізація ідеї екологічного розвитку повинна 
передбачати:

– інтеграція екологічної відповідальності у сис-
тему соціально-економічних цілей та в принципи 
просторового розвитку країни;

– реструктуризація національної економіки, 
що розуміється як поступовий відхід від напрямку 
розвитку, заснованого на сировинному та енер-
гетичному пріоритеті, для прискореного розви-
тку галузей та технологій виробництва безпечних 
для навколишнього середовища, зменшення спо-
живання ресурсів та раціоналізації використання 
ресурсів;

– розробка регіональних концепцій екорозвитку 
щодо розташування та екологічних умов окремих 
регіонів країни, надаючи пріоритет зонам екологіч-
ної загрози та зонам високої природної цінності;

– введення обов'язку включати оцінку екологіч-
ного ризику в кожен план, включаючи підготовку 
найбільш екологічного варіанту як еталону для про-
ведення запланованого аналізу витрат та вигод.

Це правило слід застосовувати при укладанні 
міжнародних договорів, економічних контрактів 
та при здійсненні таких програм, як: енергетична, 
житлова, розвитку сільської місцевості та ін.

Для того, щоб виконати вищезазначені припу-
щення, необхідно переглянути їх та застосувати 
існуючі плани просторового розвитку країни, пере-
глянути міжнародні економічні угоди та змінити 
відповідні правові норми. Інтеграція економічних 
та екологічних цілей у процесі прийняття рішень 
під час реалізації стратегії сталого розвитку потре-
буватиме змін у ставленні, цілях та інституційних 
рішеннях на кожному рівні.

Якщо розглядати досвід, наприклад, європей-
ських країн щодо запровадження екологічного 
напрямку в стратегії розвитку, то слід наголосити, 
що стратегія дій Європейського Союзу передба-
чає підхід до регіонального розвитку відповідно до 
припущень збалансованого, стійкого та стабіль-
ного розвитку. 

Сталий розвиток в країнах Європейського 
Союзу приймається як детермінанта, що ство-
рює систему нових цінностей та стратегічних 
цілей регіональної політики. Економія ресурсів та 
управління європейською природною спадщиною 
визнано однією з основних політичних цілей Євро-
пейського Союзу.

Концепція екологічного розвитку в регіональ-
ній політиці Європейського Союзу розглядається 
як пріоритет, що випливає з наступних переду-
мов [12-14]:

– підтримка екологічно стійкого регіонального 
розвитку дає можливість розвинути економіку та 
підвищити конкурентоспроможність ЄС, що також 
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зумовлює соціальну та економічну згуртованість 
та покращення якості життя населення;

– усі країни ЄС залучені до підготовки стратегії 
екологічного розвитку в масштабах окремих країн, 
а також усієї групи;

– Європа це континент, який характеризується 
наявністю необхідних умов щодо реалізації ста-
лого розвитку;

– Європа має високо диверсифіковані цінності, 
на захист природних ресурсів, після руйнувань 
довкілля швидко вживаються заходи щодо зміц-
нення природної структури.

Отже, для ефективного вирішення еколого-
економічних проблем на Україні потрібна полі-
тика, сформульована на рівні прийняття рішень, 
що відповідає масштабу проблеми та викорис-
танню інструментів, відповідних даному рівню. 
Пошук оптимального рівня повноважень для 
прийняття рішень у даній галузі повинен вра-
ховувати наступні складові концептуального 
підходу до вирішення еколого-економічних про-
блем, рис. 2.

Втім, шкода, заподіяна навколишньому 
середовищу місцевими джерелами, має не 
тільки локальний характерний, а також впливає 
на глобальні зміни, на всі екологічні системи від 
глобальних до місцевих. Є також проблеми, які 
можна вирішити лише на міжнародному рівні. 

Тож є необхідність створити міжнародну систему 
управління навколишнім середовищем, щоб 
можна було взаємодіяти та підтримувати полі-
тику на різних рівнях прийняття рішень – від гло-
бального до місцевого.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
визначаючі компоненти екологічного напрямку 
концепції сталого розвитку та основні цілі екороз-
витку або стійкого економічного та соціального 
розвитку, що дає змогу узгодити матеріальні праг-
нення нинішнього та майбутніх поколінь з потре-
бою охорони навколишнього середовища та його 
ресурсів, було виокремлено складові концепту-
ального підходу до вирішення еколого-економіч-
них проблем.

Вибір інструментів політики для вирішення еко-
лого-економічних проблеми стосується кожного 
рівня управління, оскільки кожен із них має певні 
обмеження. Важливо, щоб була можливість вибору 
інструментів відповідного до рівня, на якому при-
сутні витрати та вигоди одночасно. Важлива також 
координація між рівнями, що дозволяє уникнути 
конфліктів при реалізації цілей на різних рівнях та 
можливість використання багатьох інструментів, 
що утворюють цілісну систему. Однак результати 
політики часто залежать від можливості їх реалі-
зації за певних умов, та враховуючи вартість їх 
використання. 

Рис. 2. Концептуальний підхід до вирішення еколого-економічних проблем
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Доступність екологічних 
ресурсів та їх чутливість 
до забруднення та 
здатність поглинати  

Фактичне 
навантажен-
ня на 
навколишнє 
середовище 
людською 
діяльністю 

Місцеві уподобання 
щодо якості екології 

Обсяг інтерналізації 
місцевих витрат на 
безпеку в певному 
середовищі  

Економічні наслідки природоохоронних заходів 
Реалізація вимог 
екологічної політики 
спричиняє збільшення 
поточних витрат на 
виробництво товарів, тому 
суб'єктам господарювання 
часто доводиться вибирати 
між розвитком та захистом 

Введені 
захисні 
заходи 
спричиня-
ють ціновий 
ефект 

У випадку суворо 
впровадженого 
принципу інтерналізації 
витрат 
охорони 
навколишнього 
середовища, умови 
конкурентоспромож-
ності змінюються. 
 

Можна усунути 
існуючі порівняльні 
переваги в результаті 
гармонізації всіх 
вимог щодо охорони 
навколишнього 
середовища на всій 
території, охопленій 
цим процесом 
різниця у просторі та 
часі між причиною та 
наслідком 
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Стаття присвячена аналізу сучасних 
трендів у сфері цифровізації суспільства 
та національної економіки. Дослідження 
засвідчило, що протягом останніх років 
у країнах Європейського Союзу відбулося 
досить суттєве зростання цифрових нави-
чок населення, яке, однак, є недостатнім 
для забезпечення сучасних вимог цифрової 
індустрії та повноцінного задоволення існу-
ючих запитів роботодавців. На сьогоднішній 
день дрібні та великі європейські компанії 
активно організовують тренінги для підви-
щення цифрових компетентностей влас-
них працівників, які, однак, не дозволяють 
остаточно вирішити проблему потреби 
у кваліфікованих IT-спеціалістах. Актуаль-
ність проблематики цифровізації освіти під-
тверджує також активна участь населення 
у підвищенні власних цифрових навичок як за 
допомогою самоосвіти, так і шляхом участі 
в безкоштовних та платних заходах. Все це 
підтверджує важливість цифрових освітніх 
трансформацій як у напрямку розвитку сис-
теми підготовки IT-фахівців, так і в контек-
сті проникнення цифрових технологій у всі 
форми та методи освіти.
Ключові слова: цифровізація, ринок праці, 
інформаційні комп’ютерні технології, про-
позиція робочої сили, підвищення кваліфіка-
ції, цифрові навички, освіта, Європейський 
Союз.

Статья посвящена анализу современных 
трендов в сфере цифровизации общества 
и национальной экономики. Исследование 
показало, что в последние годы в странах 
Европейского Союза произошел довольно 
существенный рост цифровых навыков 
населения, который, однако, недостато-
чен для обеспечения современных требо-
ваний цифровой индустрии и полноценного 
удовлетворения существующих запросов 
работодателей. На сегодняшний день 
мелкие и крупные европейские компании 
активно организуют тренинги для повы-
шения цифровых компетентностей соб-
ственных работников, которые, однако, 

не позволяют окончательно решить про-
блему потребности в квалифицированных 
IT-специалистах. Актуальность проблема-
тики цифровизации образования подтверж-
дает также активное участие населения в 
повышении собственных цифровых навы-
ков как с помощью самообразования, так и 
путем участия в бесплатных и платных 
мероприятиях. Все это подтверждает 
важность цифровых образовательных 
трансформаций как в направлении разви-
тия системы подготовки IT-специалистов, 
так и в контексте проникновения цифро-
вых технологий во все формы и методы 
образования.
Ключевые слова: цифровизация, рынок 
труда, информационные компьютерные 
технологии, предложение рабочей силы, 
повышение квалификации, цифровые 
навыки, образование, Европейский Союз.

The article is devoted to the analysis of current 
trends in the field of digitalization of society and 
education. The study showed that in recent years 
in the European Union there has been a signifi-
cant increase in digital skills, which, however, is 
insufficient to meet the current requirements of 
the digital industry and fully meet the existing 
demands of employers. Today, small and large 
European companies are actively organizing 
trainings to increase the digital competencies of 
their own employees, which, however, do not 
allow to finally solve the problem of the need for 
qualified IT specialists. The urgency of the issue 
of digitalization of education is also confirmed 
by the active participation of the population in 
improving their own digital skills both through self-
education and through participation in free and 
paid activities. All this confirms the importance 
of digital educational transformations both in the 
direction of development of the system of training 
of IT-specialists, and in the context of penetration 
of digital technologies into all forms and methods 
of education. 
Key words: digitization, labor market, computer 
information technology, labor supply, skills devel-
opment, digital skills, education, European Union.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку суспільства характеризується зміною структур 
національних економік, викликаних наслідками 
переходу до індустрії 4.0, що вимагає кардинально 
нових підходів до освіти населення у зв’язку з підви-
щенням вимог цифровізації та новими тенденціями 
ринку праці. Протягом останніх 10 років у розвину-
тих країнах світу відбулося зростання рівня циф-
ровізації суспільства майже до свого максималь-
ного рівня. Так, за даними Євростату, у 2017 році 
в середньому 86% населення країн, що входять 
до Європейського Союзу, використовує мережу 
Інтернет не рідше ніж раз на тиждень (у 2011 році 
цей показник становив 65%). При цьому в окре-
мих країнах цей показник досягає рівня 97-98% [4]. 

Проникнення цифровізації в усі сфери суспільного 
життя призводить до зміни основних вимог, що 
висувають роботодавці на ринку праці до найма-
них працівників, а також вимагає коригування 
основних навичок, необхідних для професійного 
розвитку, що неодмінно позначається на змінах у 
підходах до освіти населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження сучасних викликів цифровізації все 
більше привертає увагу вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Зокрема, активно вивчаються питання 
використання цифрових технологій у системі 
шкільної освіти як на рівні удосконалення підходів 
до навчання, так і з точки зору національних мето-
дичних рекомендацій [2; 3], впровадження циф-
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рового та змішаного навчання в систему вищої 
освіти [9; 10]. Привертають увагу науковців також 
і питання вивчення причинно-наслідкових зв’язків 
між цифровізацією суспільства та цифровізацією 
освіти [6] на фоні трансформацій економічної сис-
теми, викликаних наслідками цифровізації [5; 8]. 
На підставі теоретичних та еміпичних досліджень 
науковці приходять до висновку про невідворот-
ність цифрових трансформацій системи освіти 
та формуванні кардинально нових підходів до 
навчання [1; 7].

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні трендів цифровізації суспільства та 
освіти у країнах Європи, визначенні перспектив-
них напрямків розвитку системи освіти в умовах 
цифрової індустрії. 

Виклад основного матеріалу. Перехід до 
нового технологічного укладу в сучасних умовах 
суспільного життя призводить до значних змін 
ролі цифрових навичок у побутовому та професій-
ному житті населення. Так, на сьогоднішній день 
складно уявити молодих людей, необізнаних з 
цифровими комп’ютерними технологіями. У той же 
час, зростання рівня цифровізації поширюється 
на всі категорії населення. З даних рис. 1 можемо 
констатувати, що, навіть за період останніх чоти-
рьох років відбувається досить істотне зростання 
рівня навичок населення у використанні цирових 
технологій. Причому, важливо, що частка насе-
лення з нульовими цифровими навичками вже 
протягом тривалого часу не перевищує рівня 1% 
від загальної чисельності населення. У той же 
час, аналіз, проведений у розрізі окремих євро-
пейських країн, засвідчив, що у таких країнах як 
Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія більше 
половини дорослого населення має розвиток циф-
рових навичок вище середнього.

На фоні загального зростання значимості 
цифрових навичок населення для повсякденного 

життя, активізації використання мережі Інтер-
нет та проникнення інформаційних комп’ютерних 
технологій майже у всі сфери професійної діяль-
ності, значну зацікавленість у розвитку цифро-
вої грамотності працівників демонструють також 
роботодавці. Так, протягом останніх 5 років можна 
зафіксувати досить суттєве зростання активності 
європейських компаній у підвищенні кваліфікації 
власних працівників саме з точки зору їх воло-
діння інформаційними комп’ютерними технологі-
ями (рис. 2). Так, з даних рисунку бачимо, що дві 
третини великих європейських компаній здійсню-
ють систематичну організацію тренінгів для роз-
витку власного персоналу. При цьому важливо, 
що зростаючими трендами характеризується 
також діяльність малого і середнього бізнесу 
щодо підвищення рівня цифрових компетентнос-
тей власних працівників. У даному контексті важ-
ливу роль відіграє також той факт, що на сьогод-
нішній день більше 50% підприємств залучають 
зовнішніх виконавців до розробки інформаційних 
комп’ютерних технологій та реалізації цифрових 
рішень, що, безумовно, загострює проблематику 
формування власного кадрового забезпечення з 
високим рівнем цифрових навичок [4].

Іншим сучасним трендом у напрямку цифрової 
діяльності є підвищення загального рівня освіти 
фахівців у сфері інформаційних технологій. Так, 
якщо станом на 2011 році частка працівників, що 
виконують дані функції, з вищою профільною осві-
тою становила в середньому 55 % у країнах Євро-
пейського Союзу, то вже у 2017 році досягла 62 %, 
а в окремих країнах перевищила 80 % [4]. Поруч з 
цим, навіть для ринку праці розвинених європей-
ських країн залишаються актуальними проблеми 
пропозиції робочої сили з відповідними навичками 
в сфері цифрових технологій (табл. 1).

Отже, як засвідчують наведені дані, майже 
половина європейських компаній, що мають 

Рис. 1. Структурні зміни рівня цифрових навичок населення  
у країнах Європейського Союзу протягом 2015–2018 рр.

Джерело: побудовано за даними Eurostat [4]
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Рис. 2. Активність підприємств країн Європейського Союзу щодо організації тренінгів 
для підвищення цифрових навичок працівників, % працівників

Джерело: побудовано за даними Eurostat [4]

Таблиця 1
Сучасні особливості найму працівників з навичками інформаційних комп’ютерних технологій 

у європейських країнах 

Країна

Підприємства, 
що наймають 

(мають потребу в 
наймі) працівників 

з навчиками 
інформаційних 
комп'ютерних 
технологій, %

Підприємства, 
що мають 

проблеми у 
заповненні вакансій 

працівниками 
з навичками 

інформаційних 
комп'ютерних 
технологій, %

Підприємства, 
що мають 

проблеми при 
наймі працівників 

з навичками 
інформаційних 
комп'ютерних 

технологій, пов'язані 
з браком заявок, %

Підприємства, 
що мають проблеми 

при наймі працівників 
з навичками 

інформаційних 
комп'ютерних 

технологій, пов'язані 
з браком навичок 

працівників, %
27 країн ЄС 8 5 4 4
Бельгія 18 11 8 8
Болгарія 9 3 3 3
Данія 14 8 5 7
Німеччина 10 6 5 5
Естонія 7 4 3 3
Греція 6 2 0 1
Іспанія 13 3 2 2
Франція 9 5 5 3
Хорватія 8 6 4 4
Кіпр 11 4 2 3
Латвія 5 2 2 2
Люксембург 12 8 6 6
Угорщина 8 4 3 3
Мальта 14 9 6 6
Нідерланди 12 9 7 7
Австрія 9 7 6 5
Польща 4 2 1 1
Португалія 7 3 2 2
Словенія 7 5 3 3
Словаччина 5 3 2 2
Фінляндія 13 8 5 5
Швеція 9 5 4 3
Ісландія 5 1 0 1
Норвегія 8 4 3 3
Сербія 6 3 1 2

Джерело: побудовано за даними Eurostat [4]
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потребу в залученні кваліфікованих IT-фахівців, 
стикається з проблемами заповнення оголошених 
вакансій. При цьому більш детальний аналіз пока-
зує, що причинами цих проблем є як недостатній 
рівень кваліфікації потенційних шукачів роботи, 
так і взагалі відсутність відповідної пропозиції 
робочої сили. Це призвело до необхідності підви-
щення рівня кваліфікації населення у цифровій 
сфері (рис. 3).

Як бачимо з даних рисунку, європейське насе-
лення активно використовує різні напрямки під-
вищення рівня цифрової грамотності. При цьому 
важливо, що способи отримання відповідних 
навичок є достатньо диверсифікованими, що вка-
зує на високий рівень потреби саме у даних освіт-
ніх продуктах. 

Проникнення цифрових стратегій у всі галузі 
суспільного життя призводить до необхідності 
впровадження інноваційних підходів у діяльність 
закладів освіти. При цьому впровадження цифро-
вих технологій має бути цілісним у розрізі всіх вну-
трішніх процесів та інтегрованим в основну місію 
закладу освіти. Це може бути досягнуто шляхом 
формування взаємодії між трьома компонен-

тами цифрової стратегії: 1) зацікавлені сторони 
(студенти, випускники, викладачі, адміністрація, 
галузі, суспільство та ін.); 2) нові технології (великі 
дані, хмарні обчислення, штучний інтелект, допо-
внені та віртуальна реальність, мобільні додатки, 
соціальні медіа, Інтернет речей, блокчейни та 
ін.); 3) основні процеси (адміністрування, освіта 
та дослідження). Протягом наступних 5-10 років 
найважливіші наступні кроки в напрямку цифрової 
трансформації освіти включатимуть покращення 
доступу до інформаційних технологій, підготовку 
викладачів до конкретних завдань персоналізова-
них моделей навчання.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасні тенденції цифровізації змінюють серед-
овище, в якому працюють компанії. Ці зміни 
розглядаються на рівні процесу, організації та 
бізнесу. Цифровізація не завжди полягає у пере-
творенні існуючих процесів у їх цифрові версії, але 
обов’язково передбачає переосмислення поточ-
них операцій з нових точок зору, завдяки циф-
ровим технологіям. Цифровізація впливає на всі 
підприємства, і вплив у майбутньому буде лише 
посилюватися. Тому важливо, що компанії засто-
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Населення, що використовує 
безкоштовні тренінги або 
займається самоосвітою з метою 
підвищення цифрових навичок

Населення, що використовує 
платні тренінги (за власний кошт) 
з метою підвищення цифрових 
навичок

Населення, що використовує 
тренінги за підтримки публічних 
програм з метою підвищення 
цифрових навичок

Населення, що використовує 
тренінги, оплачувані 
роботодавцями, з метою 
підвищення цифрових навичок

Населення, що використовує 
тренінги, організовані на 
робочому місці, з метою 
підвищення цифрових навичок

Рис. 3. Основні шляхи, що використовує населення країн  
Європейського Союзу для підвищення цифрових навичок станом на 2017 рік,  

у % до загальної чисельності населення

Джерело: побудовано за даними Eurostat [4]
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совують ініціативний підхід, спрямований на підви-
щення відповідності внутрішнього технологічного 
та кадрового забезпечення сучасним вимогам. 
Невідворотним стратегічним напрямком розвитку 
освіти є її цифровізація як у контексті забезпе-
чення потреб ринку праці в фахівцях з цифровими 
навичками, так і з точки зору відповідності мето-
дів і прийомів навчання вимогам сучасного циф-
рового суспільства. Імплементація цифрових тех-
нологій на всіх рівнях освіти дозволяє підготувати 
освітнє середовище до максимального розкриття 
його потенціалу в майбутньому. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guide-

lines for Teaching and Learning. URL: https://open.
bccampus.ca/browse-our-col lect ion/f ind-open-
textbooks/?uuid=da50f5f1-bbc6-481e-a359-e7300
7c66932&contributor&keyword&subject (accessed: 
06.11.2017).

2. Bolstad R. Digital technologies for learning: 
Findings from the NZCER national survey of primary 
and intermediate schools 2016. New Zealand Council 
for Educational Research. 63 p.

3. Burnett C. The Digital Age and its Implications for 
Learning and Teaching in Primary School. Cambridge 
Primary Review Trust Research Report. 2016. 53 p.

4. Digital Economy and Society Database. 
Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/
digital-economy-and-society/data/database?p_p_

id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_
INSTANCE_pgrsK5zx6I84&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view (accessed 10.01.2018).

5. Gaivoronskii D. V., Kutuzov V. M., Minina A. A.  
Digital transformation of engineering education. 2017 
IEEE VI Forum Strategic Partnership of Universities and 
Enterprises of Hi-Tech Branches (Science. Education. 
Innovations) (SPUE). 2017. P. 3-6.

6. Howard S. K., Mozejko A. Considering the history 
of digital technologies in education. In M. Henderson & 
G. Romero (Eds.), Teaching and Digital Technologies: 
Big Issues and Critical Questions. Port Melbourne, Aus-
tralia: Cambridge University Press, 2015. Pp. 157-168.

7. Machekina O. N. Digitalization of education as a 
trend of its modernization and reforming. Revista ESPA-
CIOS. 2017. Vol. 38. № 40. P. 26-31.

8. Parviainen P., Kääriäinen J., Tihinen M., Tep-
pola S. Tackling the digitalization challenge: how to ben-
efit from digitalization in practice. International Journal 
of Information Systems and Project Management. 2017. 
Vol. 5. No. 1. P. 63-77.

9. Rodrigues L. S. Challenges of Digital Transforma-
tion in Higher Education Institutions: A brief discussion. 
URL: https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/15234/1/
CONF%202017%20IB IMA%20Rodr igues%20
%28Challenges%20of%20Digital%20Transforma-
t ion%20in%20Higher%20Educat ion%20Inst i tu-
tions%29.pdf (accessed: 30.12.2017).

10. Soifer D. Transforming Education Through Digi-
tal and Blended Learning. Lexington Institute. 2015. 
24 p.



209

  НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ

Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є надзви-
чайно актуальними у наш час. Враховуючи великі масиви інформації, 
що з’являються у всесвітній мережі, жоден вчений не може бути впев-
неним, що його авторське право захищене. Крім того, поширеною 
є ситуація, коли декілька вчених в одній галузі науки користуються 

однаковими джерелами інформації, а в результаті безкоштовні програми пошуку плагіату засвідчують 
стовідсоткові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після 
перевірки за базою даних авторефератів та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дис-
ертаціями не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щоріч-
ників, словників тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим 
є також те, що чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно 
установа за профілем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення поді-
бних ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності 
наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку пере-
вірки до 3%. Переваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; 

порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях 
інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, 

дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо. 

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5000 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3000 грн
Автореферат 1 – 2 500 грн
Стаття (обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн
Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «Оцінка унікальності 
тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового 
дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення експер-
тизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник Причорноморського науково-дослідного інсти-

туту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою, дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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