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ТАКСОНОМІЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
У статті розглядаються ознаки та особливості розвитку бюджетних відносин як вітчизняної бюджетнофінансової категорії. З урахуванням впливу глобалізаційних процесів виділяється п’ять рівнів бюджетних відносин
(субмікрорегіональний, субмезорегіональний, субмакрорегіональний, субмегарегіональний і субметарегіональний),
здійснюється їх аналіз і наводиться уточнена дефініція категорії «бюджетні відносини». Робиться спроба відстежити особливості еволюційної трансформації моделей бюджетних відносин на різних етапах розвитку людства.
Ключові слова: бюджетні відносини, бюджет, рівні, модель, глобалізація.
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ТАКСОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются признаки и особенности развития бюджетных отношений как отечественной
бюджетно-финансовой категории. Учитывая влияние глобализационных процессов, выделяется пять уровней бюджетных отношений (субмикрорегиональный, субмезорегиональный, субмакрорегиональный, субмегарегтональный
и субметарегиональный), совершается их анализ и дается подкорректированная дефиниция категории «бюджетные отношения». Делается попытка определить особенности эволюционной трансформации моделей бюджетных
отношений на разных стадиях развития человечества.
Ключевые слова: бюджетные отношения, бюджет, уровни, модель, глобализация.
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TAXONOMY OF BUDGETARY RELATIONS
In the article we further develop the concept of ‘budgetary relations’ taking into account the impact of globalization and
international economic integration processes. Having analyzed the features and modern context of budgetary relations we
allocate five levels of budgetary relations: 1) sub-micro-regional; 2) sub-meso-regional; 3) sub-macro-regional; 4) sub-mega-regional and 5) sub-meta-regional. At each level, new groups of entities are involved in the budget process, and this does
not mean the exclusion from the budget process of subjects of lower levels, although this is possible.
The basis of this budgetary relations “pyramid” consists of the financial resources of individuals and legal entities.
Budgetary relations of sub-macro-economic level emerge among individuals and legal entities and the local budgets of the
lower level administrative-nomenclature units (villages, settlements, cities of district subordination, districts in Ukraine,
regions NUTS-3 in the EU, etc.).
Budgetary relations evolve to the sub-meso-regional level because of the appearance among the ‘players’ of the cities
of regional and special subordination and administrative regions (in Ukraine) or the regions NUTS-2 (in the EU), etc. The
reasons for asserting the existence of sub-macro-regional and sub-mega-regional levels of budget relations arise when state
and interstate integration groups appear among the ‘players’.
At the sub-meta-regional level, there are new participants – the global international organizations and their authorities
that not only have a certain influence on the flow of budget processes at lower levels, but become direct participants themselves in budgetary relations, providing financial assistance to lower-level ‘players’ or replenishing their financial resources
with the help of reverse flows of capital.
It should be also noted that the hierarchical sequence of the budgetary relations levels does not mean the historical
(chronological) sequence of their origin. The evolution of budgetary relations began within a sub-macro-regional level, with
the subsequent movement “down” and “upward”, since the budget institution itself appeared as a national (state) institute.
Key words: budgetary relations, budget, levels, model, globalization.
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Постановка проблеми. З усього різноманіття відносин, які формуються в людському суспільстві, фінансові відносини є визначальними для розвитку економічних систем. Вони почали розвиватись із часу
появи фінансів як засобу вираження вартості матеріальних і нематеріальних об’єктів й обміну ними. Бюджетні ж відносини є одним із проявів фінансових відносин, і їх виникнення нерозривно пов’язане із зародженням держави як інституту. Однак із розвитком процесів глобалізації та міжнародної економічної
інтеграції бюджетні відносини виходять далеко за межі політичних кордонів держави. Виникає потреба
концептуального й теоретико-методологічного уточнення категорії «бюджетні відносини».
Аналіз останніх публікацій. Дослідження базується на працях таких вітчизняних теоретиків
бюджетно-фінансової науки, як І. Я. Чугунов, С. І. Юрій, В. М. Федосов, В. М. Опарін, О. Д. Василик,
Н. Д. Чала, С. Л. Лондар та ін. Зокрема, на основі праць цих авторів здійснено узагальнення категоріального апарату, виявлено закономірності та основні ознаки розвитку бюджетних відносин тощо. Глобалізаційні передумови трансформації бюджетних відносин розкриваються у працях таких вітчизняних
науковців, як Д. Г. Лук’яненко, Я. М. Столярчук, В. І. Чужиков, Н. В. Стукало та ін.
Метою статті є ідентифікувати та обґрунтувати рівні бюджетних відносин на сучасному етапі розвитку людства. Виходячи з зазначеної мети були поставлені такі завдання: 1) розкрити ознаки бюджетних
відносин та передумови їх таксономізації; 2) здійснити системну таксономізацію бюджетних відносин,
виділивши їх головні таксономічні рівні; 3) розвинути дефініцію категорії «бюджетні відносини» з урахуванням глобалізаційних трансформацій; 4) проаналізувати еволюційну динаміку бюджетних відносин.
Виклад основного матеріалу. Бюджетні відносини почали виникати між державою та суб’єктами
відтворення в процесі формування й використання грошових коштів, необхідних державі для виконання
нею своїх функцій – зовнішньополітичних, економічних, соціальних, управлінських тощо [6, 8]. Їм властиві такі ознаки: розподільний характер (за допомогою цих відносин здійснюються розподіл і перерозподіл ВВП та національного багатства країни з метою забезпечення держави таким обсягом бюджетних
ресурсів, якого вона потребує для повноцінного виконання своїх функцій); вартісне вираження відносин
(носієм бюджетних відносин є гроші); формування й використання централізованого фонду грошових
коштів держави – дві головні сфери, де виникають бюджетні відносини, їх епіцентри [5, с. 141].
Виникнення та розвиток інститутів державного бюджету, місцевих бюджетів, бюджетної системи
зумовили перехід бюджетних відносин на якісно нові вищі рівні. У нинішньому глобалізованому світі бюджетні відносини виходять далеко за межі державних кордонів. Укладання міжнародних угод,
функціювання міжнародних організацій і, передусім, інтеграційних угруповань держав дали поштовх
для виникнення міждержавних та наднаціональних бюджетних відносин, формування наднаціональних
бюджетів.
Глобалізація стосується всіх без винятку сфер суспільного життя. Тому економічна глобалізація перебуває в тісному взаємозв’язку з іншими компонентами загального глобалізаційного процесу (політичним, науково-технологічним, інформаційним, екологічним, соціокультурним) і підлягає внутрішній та
зовнішній структуризації [3, с. 73]. Економічна глобалізація призводить до делегування частини державних повноважень на наднаціональний рівень і вимагає переосмислення функцій держави [4, с. 79].
Ще один наслідок глобалізації – регіоналізація, якій усе більше стають притаманні такі риси, як
системність, ієрархічність, динамічність, відкритість, стійкість, циклічність та конгруентність. Ознака
конгруентності передбачає перехід на вищі таксономічні рівні регіональної консолідації (інтеграції),
уключаючи континентальний і міжконтинентальний. Зважаючи на це, відомий вітчизняний теоретик
регіоналізму професор В. Чужиков запропонував теоретичну модель регіоналізації світу, у якій виділяються регіональні утворення шести рівнів: локальні (наприклад, комбінати, кластери, спеціалізовані локальні виробничі комплекси та ін.), мікрорегіони (місцеві агропромислові, машинобудівні, рекреаційні й
інші системи, комплекси та об’єднання), мезорегіони (вільні економічні зони, технопарки, технополіси,
єврорегіони та ін.), макрорегіони (господарські комплекси країн), мегарегіони (міждержавні регіональні
економічні союзи тощо) і метарегіони (світове господарство та його континентальні й міжконтинентальні складові) [7, с. 20].
Такий підхід до таксономізації регіонів дуже вдало відображає ієрархічну вертикаль суб’єктів бюджетних відносин, що дає змогу виділити п’ять рівнів бюджетних відносин: 1) субмікрорегіональний;
2) субмезорегіональний; 3) субмакрорегіональний; 4) субмегарегіональний і 5) субметарегіональний. На
кожному рівні до бюджетного процесу долучаються нові групи суб’єктів, причому це далеко не означає
виключення з бюджетного процесу суб’єктів нижчих рівнів1, хоча й це можливо (рис 1).

Власне, на участь у бюджетному процесі суб’єктів нижчих рівнів бюджетних відносин покликаний указати префікс
«суб-» у назві кожного з рівнів.
1
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Рис. 1. Теоретична модель рівнів бюджетних відносин
Джерело: складено автором.

Основу цієї «піраміди» бюджетних відносин складають фінансові ресурси фізичних і юридичних
осіб. Між ними та місцевими бюджетами адміністративно-номенклатурних одиниць низового рівня (сіл,
селищ, міст районного підпорядкування, районів в Україні; регіонів NUTS-3 в ЄС і т. ін.) виникають
бюджетні відносини субмікрорегіонального рівня.
Із появою серед суб’єктів міст обласного й спеціального підпорядкування та адміністративних областей (в Україні) або регіонів NUTS-2 (у ЄС) та ін. бюджетні відносини переходять на субмезорегіональний
рівень. Підстави стверджувати про існування бюджетних відносин субмакрорегіонального та субмегарегіонального рівнів виникають, коли в числі суб’єктів з’являються держави й міждержавні інтеграційні
угруповання, відповідно.
На субметарегіональному рівні постають нові учасники – світові міжнародні організації та їхні органи, які не лише здійснюють певний вплив на перебіг бюджетних процесів на нижчих рівнях, а й самі
стають безпосередніми учасниками бюджетних відносин, надаючи фінансову допомогу суб’єктам нижчих рівнів чи поповнюючи свої фінансові ресурси за рахунок зворотних потоків капіталу (див. рис. 1).
Отже, ураховуючи наведені твердження й міркування, бюджетні відносини слід трактувати як такі,
що виникають між фізичними особами, господарюючими суб’єктами та керівними органами всіх рівнів щодо формування й використання бюджетів, відповідальність за виконання яких несуть відповідні
керівні органи.
6
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Слід також зауважити, що ієрархічна послідовність рівнів бюджетних відносин не означає історичної
(хронологічної) послідовності їх зародження. Еволюція бюджетних відносин, на наше переконання, розпочалася з субмакрорегіонального рівня з подальшим рухом «донизу» й «догори», оскільки сам інститут
бюджету зародився як державний інститут [2, с. 16].
Отже, поява наднаціонального бюджетного процесу стала закономірним результатом розвитку бюджетних відносин, які зародились із першими державницькими формуваннями, поступово трансформуючись у більш складні форми (моделі) (рис. 2).

Рис. 2. Еволюційна трансформація моделей бюджетних відносин
Джерело: складено автором.

Для першої моделі характерна спорадичність бюджетних відносин. Базовими суб’єктами є державні
монархічні утворення, у розпорядженні яких перебувають певні ресурси (казна). Ці ресурси поступають
із васальних територій через проведення відчужувальних операцій одностороннього (у казну) характеру,
часто із застосуванням засобів силового впливу. Між такими державними утвореннями зрідка здійснюються матеріально-фінансові контакти у формі міждержавних позик, подарунків чи закупівель.
Із розвитком інститутів адміністративно-територіального устрою й демократичного врядування відносини між центральними органами влади та підлеглими територіями стають більш упорядкованими.
Законодавчо закріплюються норми щодо розподілу ресурсів між ними. Поширеною стає практика матеріально-фінансової підтримки реалізації певних проектів у регіонах за рахунок коштів центрального
фонду, тобто бюджетні відносини набувають перманентного й двостороннього характеру. Зароджується
інститут місцевих бюджетів і, відповідно, виникають підстави говорити не лише про субмакрорегіональний (субдержавний), а й про субмезо- та субмікрорегіональний (локальний) рівні бюджетних відносин.
Міждержавні бюджетні відносини стають більш інтенсивними, однак залишаються невпорядкованими.
Згодом відбувається впорядкування міждержавних бюджетних відносин за допомогою інституціоналізації міжнародних відносин загалом (друга половина XIX – 60-ті роки XX ст.). Стає усталеною
практика макрофінансової (макроекономічної) підтримки одних держав іншими, зароджуються інструменти (фонди) колективної макрофінансової допомоги, виникають міжнародні організації й регіональні
інтеграційні угруповання, у розпорядженні яких є певні бюджети, що фінансуються за рахунок внесків
держав-членів. Відбувається перехід на наднаціональний (спочатку на субмегарегіональний, а згодом і
на субметарегіональний) рівень бюджетних відносин.
Четверта модель почала оформлятись із другої половини XX ст. й ознаменувала перехід до повноцінного наднаціонального бюджетного процесу. З’являються прецеденти прямих бюджетних зв’язків
типу «наднаціональний бюджет – місцеві бюджети» та «наднаціональний бюджет – фінансові ресурси
громадян і підприємств» (ЄС, SACU та ін.). Бюджетний процес усе більшої кількості регіональних інтеграційних угруповань світу нагадує національні бюджетні процеси. Структура дохідних частин наднаціональних бюджетів стає все більш диверсифікованою (прямі внески з національних бюджетів державНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 11(39), грудень, 2018 р.
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членів доповнюються власними податковими зборами, трансфертами з бюджетів інших міжнародних
організацій тощо), а структура видаткової частини – усе більше зорієнтованою на фінансування проектів
і політик спільного інтересу, а не лише адміністративних видатків органів інтеграційного угруповання. Субмегарегіональний та субметарегіональний рівні бюджетних відносин набувають реального змісту. З’являються підстави говорити про бюджетно-фінансову глобалізацію та міждержавну бюджетну
дифузію[1].
Висновки. Посилення глобалізаційних процесів вивело бюджетні відносини на якісно новий рівень.
Із появою серед суб’єктів бюджетних відносин міжнародних організацій та інтеграційних угруповань
держав з’явились підстави стверджувати про формування (на доповнення до субмікро-, субмезо- і субмакрорегіонального) субмегарегіонального і субметарегіонального рівнів бюджетних відносин. Вони,
своєю чергою, стають об’єктом нового напряму наукових досліджень у рамках теорії суспільних (публічних) фінансів – теорії наднаціонального бюджетного процесу.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ БІДНОСТІ
В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ
Стаття присвячена актуальним проблемам поширення бідності в сучасних глобалізаційних умовах та шляхам їх подолання. Розглянуто сутність категорії бідності, її причини, концепції та показники до дослідження
бідності, які застосовуються у світовій практиці. Досліджено спосіб адресної соціальної допомоги незахищеним
верствам населення. Проведено оцінку рівня бідності в країнах ЄС та Україні, а також запропоновано напрями
подолання бідності.
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В СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена актуальным проблемам бедности в современных глобализационных условиях и путям их
преодоления. Рассмотрены сущность категории бедности, ее причины, концепции и показатели к исследованию
бедности, которые применяются в мировой практике. Исследовано способ адресной социальной помощи незащищенным слоям населения. Проведена оценка уровня бедности в странах ЕС и Украины, а также предложены направления преодоления бедности.
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WAYS OF DEALING WITH THE POVERTY PROBLEM
IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
The article is devoted to actual problems of poverty and the ways of overcoming it in conditions of globalization. The
article deals with the global problems of our time . One of the global problems of mankind - the poverty is considered in detail. The purpose of our article is to assess the level of poverty and to substantiate the ways to overcome the poverty problem
in today's globalized conditions. The essence of the category of poverty, its causes, concepts and indicators used in world
practice, are considered. Poverty rates in the EU and Ukraine are evaluated and poverty reduction directions are considered. The main indicators of poverty reduction to be achieved by Ukraine are: economic growth; update of the minimum
living wages and minimum wage, pensions to realistic values; growth of GDP and human development index; reduction of
inflation, taxes, unemployment. With the adoption of a visa-free regime, Ukrainian citizens are being offered employment in
European countries, which enables them to increase the profitability of Ukrainian families and reduce poverty. One of the
ways of overcoming poverty are the earnings on the Internet, where people usually spend less time to perform their tasks,
and earn more than the minimum income. Poverty is a multifaceted socio-economic phenomenon that is inherent in any
country in the world, regardless of its level of economic prosperity. The mechanism of compulsory social insurance, which
involves high labor pensions, unemployment benefits, child care and benefits, as well as high-quality health care, is a widely
used method to combat poverty.
Key words: poverty, income, economic growth, unemployment, globalization.

Постановка проблеми. На сьогодні проблема бідності набула глобального характеру, стала однією з
ключових проблем та прерогативою діяльності багатьох міжнародних інституцій, основною соціальною
стратегією ХХІ століття. Також бідність є однією з найболючіших проблем сучасності, від якої страждає
значна частина населення планети: вона суттєво обмежує можливості людського розвитку, породжує
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масштабні соціальні та політичні конфлікти, становить загрозу єдності суспільств та національній безпеці країн.
Економічні кризи сучасності впливають на рівень життя населення, ріст цін та невідповідність доходів, призводять до неспроможності забезпечення мінімального прожиткового мінімуму, тому запобігання і подолання бідності можна визначити як одну з найактуальніших глобальних проблем сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний економічний стан країни, загострення проблеми
бідності призвели до активного вивчення питання соціологами, економістами, психологами, політиками.
Проблема бідності та шляхи її подолання досліджуються в глобалізаційних умовах Д. Гелдом,
Н. Бердсолом, А. Булатовим, В. Паньковим, Я. Столярчуком. Як соціально-економічний аспект, бідність вивчають провідні вітчизняні та зарубіжні вчені: Ю. Архангельський, О. Бородіна, І. Гнибіденко,
Р. Дарендорф, В. Кравченко, Н. Коваленко, І. Приходько, Л. Черенько. На сьогодні нерозв’язаними залишаються питання нерівномірного розподілу та перерозподілу доходу, порівняння бідності України з
європейськими країнами, методики оцінки рівня бідності.
Отже, проблема бідності та шляхи її згладжування потребують подальшого активного розкриття.
Мета і завдання дослідження. Метою нашої статті є оцінити рівень бідності та обґрунтувати шляхи
подолання проблеми бідності в сучасних глобалізаційних умовах.
Завдання статті:
– з’ясування теоретичних аспектів категорії бідності, її причин, концепцій та показників до дослідження бідності;
– оцінка рівня бідності в країнах ЄС та Україні;
– визначення напрямів подолання проблеми бідності в сучасних глобалізаційних умовах.
Виклад основного матеріалу. Бідність як явище включає в себе різні поняття, такі як недостатність
ресурсів, фізіологічні та соціальні потреби, обмеження, самоповагу, людські цінності тощо. Крім того,
вона залежить від традицій, норм поведінки, цінностей різних народів і держав.
На нашу думку, бідність – це фінансовий, соціально-економічний, морально-психологічний стан людини (сім’ї, населення), коли не можливо забезпечити задоволення всіх першочергових потреб, спостерігається перевищення споживчих витрат над доходами, небажання та неможливість реалізації своїх
можливостей.
У документах ООН підкреслюються чотири основних прояви бідності:
1) коротка тривалість життя;
2) низька професійно-освітня підготовка;
3) позбавлення економічної бази нормального життя (чистої питної води, медичних послуг, якісного
харчування);
4) усунення від суспільного життя [4].
Є ситуації, коли від громадянина не залежить факт знаходження його за межею бідності, але є й такі,
коли люди самі доводять себе до цього стану. Можна виділити кілька основних причин, що провокують
злидні в країні, групуючи їх так: політичні (військовий стан); медичні, соціальні (інвалідність, старість);
грошові (девальвація, криза, низький рівень зарплати); географічні (некомфортні та нерозвинені області); демографічні (високий відсоток неповних сімей); особистісні (алкоголізм, наркоманія, азартні ігри);
кваліфікаційний (недостатність освіти).
На думку Н. В. Коваленко, основою бідності є нерівність, яка породжена комплексом причин, серед
яких: глобальні, загальноекономічні, трансформаційні та особисті [4].
І. В. Приходько вважає, що основні причини бідності можна згрупувати так: економічні, політичні та
соціальні. Також виділяє види бідності: повна, часткова, крайня, суб’єктивна, форс-мажорна та соціальна ексклюзія [6, с. 530].
До найбільш об’єктивних ознак бідності можна віднести такі: відсутність роботи як джерела існування сім’ї працівника, відсутність належних умов життя, низьку якість харчування й високий відсоток
витрат доходів сімей на харчування, неможливість користування платними медичними та освітніми послугами, низька професійно-освітня підготовка та коротка тривалість життя. Окремою характеристикою
бідності в сучасних дослідженнях називають вилучення з суспільного життя та соціальну ізоляцію, а
також неможливість належної участі індивіда у процесах, які безпосередньо впливають на рівень життя
людей та показники людського розвитку.
У світовій практиці застосовуються різні концепції та підходи до дослідження бідності:
5) абсолютна концепція базується на зіставленні доходів, необхідних для задоволення деякого набору
мінімальних потреб людини, з доходами, які вона отримує;
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6) відносна концепція, згідно з якою людина або сім’я вважається бідною в тому разі, якщо кошти, які
вони мають, не дозволяють їм вести спосіб життя, прийнятий у суспільстві, в якому вони живуть;
7) суб’єктивна концепція передбачає виокремлення бідних на основі самооцінювання [2].
У дослідженні бідності важливу роль відіграє методика її кількісного оцінювання. Для комплексної
оцінки бідності в соціальній статистиці використовують такі показники, як межа крайньої форми бідності, рівень бідності, глибина бідності, середній і сукупний дефіцит доходу бідного населення[8].
Глобалізація світової економіки покликана покращувати добробут людей, але не існує жодного процесу без негативних наслідків. Загалом спостерігається загальне зниження рівня бідності, але попри це
3,4 млрд. жителів планети борються за задоволення базових потреб. Межа бідності в країнах із рівнем
доходів нижчим від середнього – до 3,20 дол. на день, у країнах із рівнем доходу вищим від середнього
– 5,50 дол. на день, крайнє зубожіння визначається життям менш ніж 1,90 дол. на день.
Згідно зі звітом Євростату про рівень бідності в країнах ЄС, у 2017 році 22,5% (112,9 млн. осіб) населення Євросоюзу перебувало на межі бідності або соціального відчуження. Кожен четвертий житель
Євросоюзу недоїдає або потребує соціальної підтримки. Найбідніше населення – у Болгарії, Греції та
Румунії: більше третини громадян цих країн мають грошову потребу. Найменше бідних у Чехії, Фінляндії та Словаччині [5].
У 2016 році 23,4% жителів країн Європейського Союзу перебували в зоні ризику бідності або соціального неблагополуччя, тож рівень бідності скоротився на 0,9%. Порівняно з 2008 роком показник
знизився на 1,2%. У 2017 році частка осіб, які мають низький дохід, становила 16,9% порівняно з 17,3%
в 2016 році і 16,6% в 2008 році.
Згідно з даними звіту Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україну вважають найбіднішою країною Європи. За розміром ВВП на душу населення Україну обійшла Молдова: ця країна посідає 133-е
місце в світі з 2694,469 доларів ВВП на душу населення, а Україна – 134-е місце в світі з 2656,01 доларів
ВВП на душу населення.
У період 1991–2000 років в Україні відбувається різке розшарування населення за рівнем доходів, але
з 2001 р. спостерігається поступове зниження рівня абсолютної бідності аж до настання світової економічної та системної кризи в країні у 2008–2009 рр. [3, с. 38].
Економічну ситуацію в Україні значно ускладнили політична криза наприкінці 2013 року, анексія АР
Крим Росією та збройний конфлікт на Донбасі. Тому ВВП впав у 2014 році на 28,1%, а в 2015 році – на
31,3% за рахунок скорочення виробництва та втрати частини індустріального й експортного потенціалу
країни. Безробіття у 2015 році досягло рівня 1654 тис. осіб, відбулося падіння рівня життя більшості українців, що зумовило появу нових видів бідності (біженців, внутрішньо переміщених осіб). Нині з’явилася
загроза появи застійної бідності, коли в бідних сімей немає надії вибратися з низького рівня життя.
Тільки за 2016 рік кількість людей, що живуть за межею бідності, в Україні збільшилася в 2 рази – із
28% до 58% при майже незмінному відносному показнику. Сьогодні за межею бідності проживають
близько 23% сімей, де є пенсіонери, і близько 38% сімей з двома дітьми. За даними ООН, за межею бідності в Україні на сьогодні перебуває 78% населення.
2017 рік став переломним у ситуації з бідністю в Україні. Уперше з 2013 року вдалося досягти зниження масштабів бідності. Водночас підвищення рівня відносної бідності свідчить, що бідніші верстви
мали менший зиск від результатів економічного зростання порівняно з рештою населення.
Разом із тим є позитивні зрушення, зокрема загальне покращення у ситуації з бідністю та у системі
підтримки бідних. Ці позитивні зміни відбулися, передусім, завдяки зростанню мінімальної заробітної
плати та реформуванню програм соціальної підтримки [1].
Питання подолання бідності у світі залишається першочерговим і сьогодні, воно регламентується
Європейською соціальною хартією, а також Цілями сталого розвитку, схваленими на саміті ООН на період із 2015 до 2030 року, відповідно, це питання актуалізоване і в Україні. У 2015 році лідери 193 країн
світу на саміті ООН із питань сталого розвитку ухвалили 17 глобальних цілей, які дадуть змогу досягти
трьох важливих результатів у найближчі 15 років: покінчити з крайньою бідністю, побороти нерівність
та несправедливість, зайнятися викликами зміни клімату. У Цілях сталого розвитку першою визначено
подолання бідності у всіх формах і всюди.
Боротьба з бідністю завжди належала до пріоритетів ЄС. Зокрема з метою подолання бідності ЄС виробив такі пріоритетні напрями діяльності:
– збільшення зв’язку між соціальним захистом, освітою та навчанням через активну політику зайнятості;
– модернізація системи соціального захисту, забезпечення її стабільності, адекватності й доступності
для всіх;
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– усунення перешкод щодо доступу до освіти та перепідготовки кадрів на всіх вікових етапах людсь
кого життя, з особливою увагою до найбільш знедолених груп;
– допомога сім’ям для боротьби з дитячою бідністю;
– забезпечення гідного житла для вразливих груп, розробка комплексних підходів до боротьби з безпритульністю;
– покращення доступу до якісних послуг у таких сферах: охорона здоров’я, соціальні послуги, транспорт, нові інформаційно-комунікативні технології;
– усунення гендерної дискримінації, забезпечення соціальної інтеграції осіб з особливими потребами
(інвалідів), а також етнічних меншин та іммігрантів;
– запобігання надмірної заборгованості громадян [2].
Стратегія реалізації цих завдань передбачає співробітництво між країнами-членами Євросоюзу, органами влади різного рівня та неурядовими організаціями. У більшості європейських країн зменшити
рівень бідності вдалося завдяки широкому розвитку сфери виробництва та послуг і максимальному залученню до трудового процесу працездатного населення.
Вітчизняні науковці запропонували такі заходи для вирішення проблеми бідності:
8) зростання ВВП й удосконалення механізмів його розподілу;
9) зниження рівня безробіття, розвиток тимчасової зайнятості і громадських робіт;
10) посилення ефективності соціальної захищеності населення;
11) регулювання мінімальної заробітної плати;
12) активізація співпраці між державою, громадськими організаціями та бізнесом із метою дотримання принципів соціального партнерства і солідарності;
13) забезпечення адресності державної соціальної допомоги;
14) кардинальне реформування системи надання пільг;
15) впорядкування процесу трудової міграції;
16) підвищення дієвості чинної законодавчої бази і справедливості судової системи;
17) підвищення розміру щомісячної допомоги на дитину віком до 6 років до рівня прожиткового
мінімуму;
18) забезпечення державної підтримки депресивних регіонів та виваженої реструктуризації їхньої
економіки та ін. [7].
Головними показниками зменшення бідності, які повинна досягти Україна, є економічне зростання;
призведення мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, пенсії до реальних
значень; ріст ВВП та індексу людського розвитку; зменшення інфляції, податків, безробіття. Із прийняттям безвізового режиму громадянам України пропонують зайнятість у європейських країнах, що дає
змогу підвищити дохідність сімей українців та зменшити рівень бідності. Також, на нашу думку, шляхом
подолання бідності є заробіток в інтернеті, де зазвичай люди витрачають менше часу на виконання поставлених завдань, а отримують дохід більший за мінімальний.
Однак запровадження нової якості життя, соціальних, економічних та демократичних європейських
стандартів не можливе без розв’язання проблем, пов’язаних із макроекономічною стабілізацією в країні,
здійсненням ефективної інноваційної та науково-технічної політики.
Висновки. Бідність – це багатогранне соціально-економічне явище, притаманне будь-якій країні світу незалежно від рівня її економічного добробуту. Політики, економісти, соціологи повинні згуртовано
працювати, аналізуючи поточний стан і динаміку суспільного розвитку, на основі чого розробляти саме
такі шляхи, які будуть ефективні в реаліях функціювання держави. Шляхи подолання бідності не можливі без державного контролю, а проблема бідності потребує більшої уваги з боку влади, оскільки може
перерости в найбільшу соціальну проблему для країни та розділити населення на недосяжні класи.
Уникнути бідності взагалі не можливо, як не можна її подолати, але це явище має бути контрольованим і регульованим, бо соціальною проблемою бідність стає тоді, коли виходить з-під державного
контролю, набуває форм застійної та хронічної. Подолання бідності у всіх формах залишається однією з
найбільших проблем, що стоять перед людством.
У європейській практиці широко використовуються два головних способи боротьби з бідністю.
Перший спосіб полягає у забезпеченні та підтримці мінімальних доходів (заробітної плати і пенсій),
достатніх для збереження діючих нормальних стандартів споживання. Другий спосіб полягає у використанні адресної соціальної допомоги незахищеним верствам населення. Його застосовують у країнах, де
доходи основної маси населення низькі, а розподіл соціальної допомоги – основний метод соціальної
підтримки для значної частини населення країни.
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Крім цього, для боротьби з бідністю широко використовують механізм обов’язкового соціального
страхування, яке передбачає високі трудові пенсії, допомоги по безробіттю, допомоги та пільги на дітей,
а також якісне медичне обслуговування.
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СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СМАРТ-ПІДПРИЄМСТВ
Стаття присвячена теоретичному дослідженню новітнього явища в економіці ХХІ століття – смартпідприємству. Узагальнено підходи до трактування поняття «смарт-підприємство», визначено їх відмінності від
підприємства майбутнього, зокрема віртуальних та цифрових компаній. Виявлено базові характеристики смартвиробництва (розумне реагування, оперативні активи, адаптивність, інформаційна доступність, збір та обробка
інформації в реальному часі, оперативність реагування, екологічність, інтелектуальність, гнучкий менеджмент,
тактика задля стратегії). На основі проведеного аналізу названі основні переваги смарт-виробництва, які можуть бути реалізовані в умовах розвитку інформаційної економіки.
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СУТЬ И ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена теоретическому исследованию нового явления в экономике XXI века – смарт-предприятия.
Обобщены подходы к трактовке понятия «смарт-предприятие», определены их отличия от предприятия будущего, в частности виртуальных и цифровых компаний. Выявлено базовые характеристики смарт-производства
(разумное реагирования, оперативные активы, адаптивность, информационная доступность, сбор и обработка
информации в реальном времени, оперативность реагирования, экологичность, интеллектуальность, гибкий менеджмент, тактика для стратегии). На основе проведенного анализа названы основные преимущества смартпроизводства, которые могут быть реализованы в условиях развития информационной экономики.
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NATURE AND FEATURES OF SMART FACTORY
The article is devoted to the theoretical research of the newest phenomenon in the economy of the XXI century - a Smart
Factory. The theoretical approaches to the interpretation of the concept of "Smart Factory" are generalized. It has been
established that the Smart Factory in the most general form is called the implementation of the concept of "digitalization"
of industrial and infrastructural productions in order to improve their operational and business efficiency. Based on literary
sources, the “Smart Factory” is distinguished from the “Factory of the Future”, which includes not only smart factory,
but also Virtual and Digital companies, each of which has its purpose and means of its implementation. Smart Factory is
a component of the Industry 4.0 concept and is based on the use of nine significant results of scientific and technological
progress achieved at the end of the 20th and early 21st centuries: 1) Big Data and Analytics; 2) Autonomous Robots; 3) Simulation; 4) Horizontal and Vertical System Integration; 5) The Industrial Internet of Things; 6) Cybersecurity; 7) The Cloud;
8) Additive Manufacturing; 9) Augmented Reality. The basic characteristics of Smart Production (smart response, operational assets, adaptability, information accessibility, real-time data collection and processing, responsiveness, environmental friendliness, intelligence, flexible management, tactics for strategy) are revealed. On the basis of the analysis, the main
advantages of smart factory (the possibility of mass production of products with individual characteristics, greater speed
and flexibility of all production and logistics processes, increase of safety in dangerous industrial conditions, improvement of
quality of manufactured goods and services), which can be implemented in conditions development of information economy.
Key words: smart enterprise, smart production, industry 4.0.

Постановка проблеми. Початок XXI століття у світовому масштабі визначається активним переходом багатьох країн до нової якості економічного зростання на основі новітніх технологій і так званої
4-ї промислової революції, широкого розвитку інноваційно-інформаційної економіки, визнанням інно14
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вацій основним джерелом соціально-економічних зрушень. У таких умовах серйозно трансформуються організаційно-управлінські аспекти функціювання підприємств. Зокрема у практиці господарювання
з’являються і поступово розповсюджуються так звані смарт-підприємства, що володіють суттєвим потенціалом розвитку в умовах інформаційної економіки, однак залишаються малодослідженими.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням смарт-підприємств займаються окремі наукові інституції, зокрема Штутгартський університет здійснює пошуки методологічних обґрунтувань
такого явища, прикладні аспекти досліджує міжнародна консалтингова компанія McKinsey, у нашій країні перші кроки щодо впровадження та перспективи розвитку смарт-промисловості вивчає громадська
організація Рух «Індустрія 4.0 в Україні». Фактично науковці лише розпочали процес акумулювання
знання щодо смарт-підприємств, що є складником найбільш значущої на сьогодні концепції розвитку
економіки та суспільства «Індустрія 4.0», яка була репрезентована широкому загалу на 46-му Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні 2016 р.
Мета і завдання дослідження. Ціллю статті є виявити сутнісні характеристики та особливості смартпідприємств, що дозволяють їх виокремити в окрему групу.
Виклад основного матеріалу. У ХХІ ст. починає формуватись низка новітніх характеристик поняття
«підприємство», що зумовлено виникненням нових трендів світогосподарського розвитку, до яких відносять [1]: розвиток технологій управління клієнтським досвідом; перехід від масового виробництва
однакових виробів до «масової кастомізації»; глокалізацію, що приходить на зміну глобалізації; промисловий інтернет; можливості дистанційного керування виробництвом; 3D-друк; смарт-інновації, смартоб’єкти; розвиток автоматизації й роботизації; необхідність дотримання глобальних стандартів; стабільне зростання всього: населення, економіки, науки, технологій, проблем екології.
Усі ці процеси стимулюють формування та розвиток смарт-підприємств [2]. Поняття «смартпідприємства» є достатньо маловивченим у сучасній економічній науці, однак певні підходи до його
трактування вже сформувались (табл. 1).
Таблиця 1
Підходи до тлумачення поняття «смарт-підприємство»
Автори
Вишневский В.П.
Князев С.І. [3]
Lucke D.,
Constantinescu C.,
Westkaemper E.
[4]
Teresko J. [5]
Масютин С.А.
[6]
Головков В.Г.,
Пашко С.А. [7]
Літвинов П. [8]

Тлумачення
гнучке кіберфізічне виробництво, що забезпечує точне налаштування на споживача й засноване на використанні великих даних
виробнича система, яка, будучи обізнаною про контекст, допомагає співробітникам і обладнанню у виконанні своїх завдань; підприємство, здатне справлятися з турбулентністю виробничого процесу в режимі реального часу за допомогою використання децентралізованої
інформаційно-комунікаційної структури для управління виробничим процесом
роботизована система виробництва
засноване на міжмашинних взаємовідносинах і передбачає обмін даними між учасниками
виробничого процесу, що дозволяє створювати одиничний продукт за ціною масового (продуманий завод)
максимально інтенсивне і всеосяжне використання мережевих інформаційних технологій і
кіберфізичних систем на всіх етапах виробництва продукції та її постачання
інноваційне гнучке промислове виробництво, основними ознаками якого є: 1) модульність
(на противагу теперішньому єдиному неподільному виробництву); 2) розподіленість або децентралізована самоорганізація (на противагу сьогоднішній жорсткій ієрархічній структурі
виробництва); 3) бездротова система комунікації між усім, що задіяне та використовується
у виробництві (сировина, деталі, обладнання, устаткування тощо), зокрема й працівниками

Складено за джерелами [3–8].

У найбільш загальному значенні під «смарт-підприємством» (від англ. smart factory, «розумне виробництво») мають на увазі концепцією «цифровізації» промислових та інфраструктурних виробництв
із метою покращення їх операційної та бізнес-ефективності. «Розумні» виробництва, «розумні» заводи,
«розумні» підприємства (smart factory) як термін використовується в різних сенсах залежно від контексту. Іноді під цим розуміється будь-яка роботизована система виробництва; виробники обладнання
схильні додавати прикметник «розумний» (intelligent, smart) в опис своїх верстатів, коли йдеться лише
про виняткові характеристики швидкості роботи, точності або продуктивності [5]. Більш фундаментальне визначення дають дослідники зі Штутгартського університету, які розуміють під «розумним» підприємством таку виробничу систему, яка, будучи обізнаною про контекст, допомагає співробітникам
і обладнанню у виконанні своїх завдань [6]. Ця точка зору опирається на уявлення про «розумне» підприємство як про середовище виробництва, здатне справлятися з турбулентністю виробничого процесу
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в режимі реального часу за допомогою використання децентралізованої інформаційно-комунікаційної
структури для управління виробничим процесом.
У Білій книзі промислової політики Фландрії [9] центральне місце у структурних змінах економіки
відведено саме підприємству майбутнього (factory of the future). У документі під цим розуміється концепція організації виробництва, сфокусована на кооперації, підвищенні екологічності та нових трудових
відносинах. У рамках цієї концепції стираються чіткі межі між виробничим майданчиком і постачальником, між споживачами, співробітниками й дослідниками, між виробництвом та наданням послуг. Підприємство є хабом, що об’єднує в собі три стратегічних елементи політики трансформації економіки: 1)
процесні і продуктові інновації; 2) напрямки трансформації залежно від типу промисловості (виробництво, обробка, наукомістка промисловість, переробка сировини); 3) характерний для системи підхід на
рівні ланцюжка створення вартості.
Нерідко Smart Factory використовується як повний синонім словосполучення Factories of the Future,
що не зовсім правильно. Останнє є більш містким поняттям і включає в себе не тільки «розумні» підприємства, а й віртуальні та цифрові компанії. Е.Філос, координатор ІКТ-проектів в Factories of the Future
сьомої Рамкової програми Європейського союзу [10, 11], розділяє ці три види компаній за метою створення, засобами досягнення мети й акцентами в роботі. Так, «розумні» підприємства мають за мету
більш широке використання засобів автоматизації, покращений контроль та оптимізацію процесів. Віртуальні компанії створюються з метою управління ланцюгами поставок, а також для того, щоб створювати цінність за допомогою об’єднання продуктів і послуг. Інший варіант інтерпретації смарт-компаній
– це об’єднання віртуальних активів і віртуальних способів управління [12]. Для досягнення своїх цілей «розумні» підприємства використовують спеціалізоване програмне забезпечення, лазери і пристрої
зі штучним інтелектом та інфраструктуру підприємства. Віртуальні організації задіюють для роботи
ПЗ, щоб забезпечувати взаємодію між розподіленими в просторі виробничими активами і здійснювати
управління цими активами; крім того, пропонуються нові бізнес-моделі й ідеї створення цінності.
Акценти в кожному з типів підприємств розподіляються так [13]. Smart factories найбільшу увагу
приділяють продуктивності всієї організації (зменшення відходів, споживання електроенергії, скорочення часу виведення нового виробу на ринок, підвищення якості). Віртуальні підприємства акцентують
увагу на продуктивності ланцюжка поставок (продукти з високою цінністю, збереження робочих місць
у своєму регіоні, прозорість процесу, захист прав інтелектуальної власності, зниження викидів CO2).
Цифрові компанії прагнуть до підвищення ефективності розробки й дизайну нового виробу (зниження
числа помилок розробки, більш ергономічні товари, менше відходів і доопрацювання, скорочення часу
виведення нового виробу на ринок). Отож, можна розмежувати «підприємства майбутнього» (factories of
the future) і «розумні» підприємства, які співвідносяться як загальне і часткове.
Серед прикметних рис «розумних» виробництв виділяють такі [13]:
1. Здатність до «розумної» дії й «розумного» реагування, яке максимально збільшує технічну ефективність, ефективність витрат і вигод завдяки плануванню, постійному моніторингу й безперервності
навчання.
2. «Оперативні активи» (працівники, завод, обладнання, операційні моделі та бази даних) інтегровані
й обізнані про свій стан завдяки системі сенсорів. Периферійні пристрої, виконавчі механізми й виробниче обладнання мають здатності до обробки інформації та оснащені сенсорами для автоматичного
самоаналізу.
3. Адаптивність. Обладнання «розумного» виробництва здатне виявити позаштатні ситуації і пристосуватися до них. Система має здатність адекватно функціювати залежно від мінливих обставин.
4. Інформаційна доступність. Обладнання має повний доступ до необхідної інформації в будь-який
час роботи.
5. Реальність. Для запобігання аварій в рамках «розумного» виробництва здійснюється збір інформації в реальному часі.
6. Оперативність. Система має здатність до оперативного реагування на зміни й неполадки в технологічному процесі.
7. Екологічність. «Розумне» виробництво є екологічно стійким, використовує рециклінг і володіє
мінімальним впливом на довкілля.
8. Інтелектуальність. Необхідною рисою «розумного» виробництва є висококваліфікована робоча сила.
9. Гнучкий менеджмент. Система володіє розумінням меж автоматичної дії і постачає всю необхідну
інформацію операторам та управлінцям для прийняття необхідних рішень.
10. Тактика задля стратегії. Працівники «розумного» виробництва навчені для здійснення дій, що забезпечують стратегічну ефективність підприємства.
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Науковці систематизують цілі розумного виробництва (табл. 2).
Цілі смарт-виробництва
Продуктивність

Перевага нових технологій
Скорочення часу очікування обладнання, коротший час такПоліпшення швидкості
ту, велика продуктивність обладнання, скорочення часу
роботи
виконання
Поліпшення виробничої Скорочення часу виробництва, оптимальне енергопостачання
ефективності
на основі систематичних операцій
Зниження вартості про- Впровадження високоефективного обладнання, більш ефекдукції
тивне управління енергоспоживанням
Скорочення частоти виникнення несправностей і втрати часу,
Зниження втрати якості
усунення марнотратства (бездіяльних операцій) і відхилень

Таблиця 2
Енергозбереження
Скорочення споживання
енергії
Поліпшення ефективності
енергоспоживання
Просування енергозберігальних технологій
Мінімізація втрат енергії

Джерело [2].

Смарт-підприємство – це не обов’язково звична нашим уявленням «основна ланка виробництва» із
значними виробничими потужностями, основними фондами, виробничим персоналом, складами сировини та напівфабрикатів, що спрямовує свою діяльність на масове виробництво; це може бути 3D-принтер
у жилій кімнаті, на якому одна людина із відповідними знаннями виробляє продукт для власного споживання або продажу на ринку під індивідуальне замовлення. При цьому, як наголошують науковці, залишиться і промисловість, яка трансформується у смарт-промисловість. Дослідники смарт-промисловості
трактують її як «комплекс смарт заводів, об’єднаних через глобальні комп’ютерні мережі з дослідниками і розробниками, постачальниками, дистриб’юторами, кінцевими споживачами та ін.» [14]. Прецедентом, який підтверджує життєвість таких форм, може служити «надрукований» 3D-принтером кузов
авто, оснащений електроприводом, – він був виготовлений не в цеху автозаводу, а прямо під час шоу
безпосередньо в експозиційному павільйоні виставки, на очах у публіки [15]. Смарт-підприємство може
розглядатися з точки зору взаємодії апаратних засобів, первинних даних, програмного забезпечення,
штучного й людського інтелектів. Дані, отримані за допомогою датчиків, лог-файлів і пошукових роботів від фізичних пристроїв і комп’ютерних мереж, збираються, передаються, попередньо опрацьовуються, зберігаються, візуалізуються, аналізуються й застосовуються висококваліфікованим персоналом для
моделювання та подальшого вдосконалення промислових продуктів і виробничих процесів.
На думку дослідників та аналітиків [16, с. 3], смарт-виробництво є складником концепції Індустрії
4.0 і базується на використанні дев’яти вагомих результатів науково-технологічного прогресу кінця ХХ
– початку ХХІ ст.: 1) великі дані та їх аналіз (Big Data and Analytics); 2) автономні роботи (Autonomous
Robots); 3) моделювання (Simulation); 4) горизонтальна та вертикальна системна інтеграція (Horizontal
and Vertical System Integration); 5) промисловий інтернет речей (The Industrial Internet of Things);
6) кібербезпека (Cybersecurity); 7) хмари (The Cloud); 8) адитивне (додаткове) виробництво (Additive
Manufacturing); 9) розширена (або віртуальна) реальність (Augmented Reality).
Головна ідея, яка стоїть за всіма цими мережевими взаємодіями, полягає в тому, що опрацювання й
аналіз детальних даних, отримуваних за допомогою ІСТ у режимі реального часу про стан будь-якого
процесу або продукту – від замовлення і до споживання готової продукції, – дозволяють забезпечити
гнучкість виробництва у відповідь на зміни й виклики зовнішнього середовища [17, с. 51–52].
До основних переваг «розумного виробництва» варто віднести таке: 1) можливість масового виробництва продукції з індивідуальними характеристиками; 2) більша швидкість і гнучкість усіх виробничих
і логістичних процесів; 3) підвищення безпеки в небезпечних виробничих умовах; 4) підвищення якості
виготовлених товарів і послуг.
Висновки. Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. формується окрема група смарт-підприємств, що ґрунтуються на впровадженні концепції цифровізації для оптимізації бізнес-процесів і підвищення економічної ефективності. Враховуючи переваги розумних підприємств, їх розвиток у глобальному та національному масштабах бачиться досить оптимістичним. Згідно з даними Mc Kinsey 2016 року, більше 80%
керівників промислових підприємств промислово розвинутих країн вірять, що технології 4.0 докорінно
змінять ландшафт індустрій в найближчі 5–10 років, 30% із них уже інвестують у ці технології. В Україні
процес смартифікації виробництва уже розпочався, однак потребує подальших досліджень як у теоретичній, так і в прикладній площині.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 11(39), грудень, 2018 р.

17

© І. В. Ящишина

ISSN 2311-5149
CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Література:
1. Михайлов О.М. Індустрія 4.0. Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України. URL: https://
appau.org.ua/publications/industriya-4-0-4-industrialna-revolyutsiya/.
2. Белая книга. Завод будущего. Женева : Международная Электротехническая Комиссия, 2015. 52 с.
3. Вишневський В.П., Князєв С.І. Смарт промисловість: перспективи і проблеми. Економіка України. 2017.
№ 7. С. 22–37.
4. Lucke D., Constantinescu C., Westkaemper E. Smart Factory – A Step towards the Next Generation of
Manufacturing. Manufacturing Systems and Technologies for the New Frontier. London : Springer, 2008. P. 115–118.
5. Teresko J. Reaching for a smarter factory. Industry Week. 2007. Vol. 256, Issue 9. P. 29–33.
6. Масютин С.А. Базовая стратегия предприятия в условиях перехода к концепции «Индустрия4.0» URL:
http://www.ruselprom.ru/upload/iblock/3c5/elmash_2018_masutin.pdf.
7. Головков В.Г., Пашко С.А. Умное производство URL: https://www.scienceforum.ru/2018/3209/3758.
8. Жемлиханов Т. «Индустрия 4.0»: революция без потерь? Электротехнический рынок. 2015. № 5–6.
С. 32–36.
9. White paper: A new industrial policy for Flanders. May, 2011. URL: http://www.kuleuven.be/
industrieelonderzoeksfonds/nieuws/Witboek_EN_H.pdf.
10. Europa FP7 EC Website. URL : http://www.ec.europa.eu.
11. Filos E. Factories of the Future & Next ICT Calls European Commission, Information Society and Medics.
2010. 9.07. URL: http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/factories-of-the-future_en.html.
12. Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в XXI веке / Пер. с
англ. Москва: Добрая книга, 2005. С. 23–34.
13. «Умные» среды, «умные» системы, «умные» производства: серия докладов (зеленых книг) в рамках
проекта «Промышленный и технологический форсайт Российской Федерации». Санкт-Петербург: Фонд
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 2012. 62 с.
14. Anderson C. Makers: The New Industrial Revolution. New York : Crown Business, 2012. 250 p.
15. Череватский Д.Ю. Смарт промисловість у різних ракурсах. Економіка промисловості. 2017. № 3 (79).
С. 145–153.
16. Рюссманн М., Лоренц М., Герберт Ф., Вальднер М., Юстус Я., Энгель П., Харниш М. «Индустрия 4.0»
Будущее производительности и роста в промышленности. The Boston Consulting Group, 2015. 24 с.
17. Немецкая Индустрия 4.0 VS Американский Консорциум Промышленного Интернета. 2015. URL: http://
fastsalttimes.com/sections/obzor/428.html 24.

18

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 11(39), грудень, 2018 р.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

© Н. А. Антонюк

ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Отримано: 08 листопада 2018 р.

Антонюк Н. А. Методичні підходи до вдосконалення антикризового управління еко
номікою України в умовах децентралізації. Наукові записки Національного універси
тету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Видво НаУОА, грудень 2018. № 11(39). С. 20–23.

Прорецензовано: 19 листопада 2018 р.
Прийнято до друку: 27 листопада 2018 р.
e-mail: stepanuk@ua.fm

УДК 338.2

DOI: 10.25264/2311-5149-2018-11(39)-20-23

Антонюк Наталія Анатоліївна,

JEL Classification: H11, H70, H79

кандидат економічних наук, доцент, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
У сучасних умовах розвитку економічної системи початковою ознакою кризових явищ є неефективне управління. Запропоновано для стабілізації стану економіки дібрати інструменти для виходу з кризи. Одним з інструментів, що застосовується в Україні, є реформа децентралізації, направлена на розвиток територій та подолання
спаду виробництва, скорочення дефіциту бюджетів різних рівнів, зупинку повального експорту сировини, матеріалів та енергоресурсів, впровадження інновацій, підвищення рівня якості життя, зростання попиту на товари
та послуги та інше. Розроблено алгоритм групування об’єктів за рівнем вдосконалення антикризового управління
економікою України в умовах децентралізації. За результатами проведених досліджень розроблено методику вдосконалення антикризового управління національною економікою в умовах децентралізації.
Ключові слова: криза, антикризове управління, децентралізація, економіка.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
В современных условиях развития экономической системы начальным признаком кризисных явлений выступает неэффективное управление. Предложено для стабилизации состояния экономики подобрать инструменты для
выхода из кризиса. Одним из инструментов, которые применяется в Украине, есть реформа децентрализации,
которая направлена на развитие территорий и преодоление спада производства, сокращение дефицита бюджетов различных уровней, прекращение экспорта сырья, материалов и энергоресурсов, внедрение инноваций, повышение качества жизни, рост спроса на товары и услуги и прочее. Разработан алгоритм группировки объектов
по уровню совершенствования антикризисного управления экономикой Украины в условиях децентрализации. По
результатам проведенных исследований разработана методика совершенствования антикризисного управления
национальной экономикой в условиях децентрализации.
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, децентрализация, экономика.
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METHODICAL APPROACHES TO IMPROVE THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT
OF ECONOMY IN UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALISATION
In terms of present-day conditions of economic system development, ineffective management is the initial sign of crisis
phenomena. Within the article the authors suggest specific tools for getting out of crisis to stabilize the state of the economy.
The authors devepoled a conceptual scheme including the step-by-step analytical study of the national economy and the
economy of territorial units, prediction and forecasting of the crisis, development of a national anti-crisis strategy and a
regional approach, elaboration of the actions for its provisions in anti-crisis programs (plans), economic development
strategies and control over their implementation at all levels. One of the tools applied in Ukraine is decentralisation reform
aimed at: developing the territories and overcoming the decline in production; reducing the budget deficit at different levels;
reducing the overall exports of labor power, raw materials and energy; introducing innovations; improving the quality of
life; increasing the demand for goods and services, etc. Based on the results of the conducted research, a methodology for
improving the anti-crisis management of the national economy under the conditions of decentralisation has been developed.
The situation of anti-crisis management of economy under the conditions of decentralisation was defined by means of
simulation. The result of a simulated example is the decision to apply anti-crisis measures to overcome crisis phenomena.
Cluster analysis was used to identify the most critical areas in the country. On the basis of this analysis, it was suggested to
use an algorithm of grouping territorial entities according to the level of improvement in the anti-crisis management by the
national economy of Ukraine under the conditions of decentralisation.
Key words: crisis, anti-crisis management, decentralisation, econom.
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Постановка проблеми. У нинішніх умовах економічного розвитку початковою ознакою розвитку
кризи є неефективне управління. Воно порушує здатність до саморегуляції в результаті негативного
впливу зовнішнього середовища чи необдуманого управління внутрішнім середовищем. Значний вплив
на результат має відсутність досвіду протидіяти внутрішнім кризовим спалахам в управлінців.
Сучасне поняття антикризового управління дуже неоднорідне та багатогранне. У загальному, антикризове управління є складовою загального управлінського механізму держави, направленою на запобігання та подолання кризи.
В Україні вже багато років протікають системні, закономірні, явні, важкі та затяжні кризові процеси
в економічній, соціальній та політичній сферах життя. Для покращення стану необхідно застосувати антикризове управління та регулювання з упровадженям антикризових стратегій. Реформа децентралізації
направлена на виведення країни з кризи за рахунок активізації населення в регіонах та являє собою процес перерозподілу функцій, повноважень, людей або речей між органами управління [1].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема антикризового управління цікавить як зарубіжних, так і українських дослідників. У різних аспектах теорію, методологію і практику антикризового
управління досліджували Е. Б. Адельсеітова [2], А. С. Гальчинський [3], А. А. Олешко [4], М. І. Пірен
[5], П. Е. Самуельсон [6], Н. В. Сапа [7], Н. М. Ткачова [8], Г. І. Ханов [9] та багато інших науковців і
фахівців із цього питання.
Дослідженням проблем децентралізації присвячено праці зарубіжних учених, таких як У. Оутс [10],
Дж. Е. Стігліц [11], Ч. Тібу [12], Р. Масгрейв [13], М. Олсон [14], Р. Д. Єбель [15] та ін.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є проаналізувати напрацювання у сфері антикризового
управління національною економікою, сформувати власний підхід до дослідження кризових явищ, надати пропозиції для оцінки величини впливу на регіони України та вдосконалення антикризового управління економікою в умовах проведення децентралізації.
Серед поставлених завдань є розробка методичного підходу за допомогою дослідження причин виникнення криз та вивчення можливих варіантів із застосуванням моделювання.
Виклад основного матеріалу. Управління в умовах децентралізації вимагає прийняття рішень щодо
подолання розвитку кризових явищ і криз. Характерними для української економіки негативними особливостями, що є глибинними причинами кризового стану, залишаються низька продуктивність, енергоємні технології, слабка диверсифікованість економіки, суттєве зниження рівня якості життя, зниження
тривалості життя, значна питома вага державного сектору в економіці. низька конкурентоспроможність
продукції на світових ринках, залежність від монопольних зовнішніх джерел сировини та енергії. Як
результат – і донині кризові хвилі не спонукають українські уряди до необхідних структурних зрушень
у вітчизняній економіці [16].
Розглядаючи антикризове управління економікою в умовах децентралізації, зауважимо, що суб’єкт
управління враховує планування можливих небезпек кризи, проведення аналізу її симптомів, визначення заходів для пом’якшення негативних наслідків кризи і прогноз факторів подальшого розвитку.
Система заходів та інструментів направлена на одночасне досягнення покращення життя населення, раціональне використання фінансових ресурсів, ефективне управління національною економікою й
місцевими фінансами в процесі зміни підходів до перерозподілу повноважень між органами влади. При
чому до мети антикризового управління економікою відноситься передбачення, запобігання та протидія
поширенню кризових явищ в економіці за рахунок ефективного розподілу частини повноважень між органами управління при децентралізації. Поряд із цим, доречною є розробка, прогнозування і першочергова реалізація антикризових заходів, спрямованих на нейтралізацію найбільш небезпечних чинників,
які інтенсивно впливають на економічні процеси та призводять до кризового стану.
Далі дослідження проведемо за допомогою моделювання, в основі якого знаходяться принципи
подібності та математичної аналогії. У цих умовах йдеться про визначення наявних характеристик чи
параметрів шляхом простого перерахунку, заснованого на прямій пропорційній залежності.
У дослідженнях, пов’язаних із кризовими явищами в економіці в умовах децентралізації, доречним є
використання саме безрозмірних величин, оскільки їх значення не залежать від вибору системи розрізнених одиниць. Обґрунтуванням цього міркування є так звана пі-теорема Бакінгема, згідно з якою зв’язок
між п розмірними величинами не залежний від вибору системи одиниць вимірювань і може бути поданий у формі n – k безрозмірних комбінацій величин, де k – число незалежних розмірностей [17, с. 45].
Завершальною стадією антикризового управління економікою в умовах децентралізації є прийняття
рішень щодо подолання розвитку кризових явищ і криз. У запропонованому дослідженні процес розвит
ку об’єктів макро- й мезорівня пропонується розглядати з точки зору розвитку національної економіки в
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цілому. У зв’язку з цим, вважаємо за доречне аналізувати місце об’єктів за допомогою кластерного аналізу. У такому разі в якості об’єктів аналізу виступатимуть кластери територіальних утворень країни, що
мають будуватись на основі наявних статистичних даних із виділенням трьохрівневої складової сталості.
За допомогою підбору найбільш схожих елементів виконується розподіл обраної сукупності (у нашому випадку – територіальних об’єктів) на кластери. Кластерний аналіз, як багатовимірна статистична
процедура, на основі збору інформації про вибірку об’єктів дозволяє впорядкувати їх до відносно однорідних груп, використовуючи декілька ознак одночасно. Ця методика цілком підходить до моделювання
антикризового управління територіями в умовах децентралізації, коли одночасно враховуються розрізнені показники. Для цього залучаються відповідні показники, що характеризують певну міру подібності
за всіма класифікаційними параметрами [18].
Для вирішення завдань дослідження пропонується використовувати методи багатовимірної класифікації: ієрархічні агломеративні методи і метод k-середніх. Ієрархічні алгоритми будують систему вкладених розбиттів, тобто на виході алгоритму представляється дерево кластерів, з коренем у якості всієї вибірки і листками – у якості найменших кластерів. Неієрархічні алгоритми будують лише одне розбиття
об’єктів на кластери [19, с. 48–50].
На основі проведеного аналізу запропоновано алгоритм групування територіальних утворень за рівнем вдосконалення антикризового управління національною економікою України в умовах децентралізації (рис. 1).

Формування інформаційної бази
на основі визначення ймовірних
кризових явищ

Виділення об’єктів на основі ієрархічних
агломеративних методів
Виділення найменших
кластерів

Виділення об’єктів на основі
методу k-середніх

Виділення територіальних
утворень за параметрами

Вибір однорідних кластерів на основі
ієрархічних агломеративних методів

Виділення найменших
кластерів

Вибір однорідних кластерів на
основі методу k-середніх

Групування територіальних утворень на
основі обробки отриманих даних
Рис. 1. Алгоритм групування об’єктів за рівнем вдосконалення антикризового управління
економікою України в умовах децентралізації
Джерело: побудовано автором.

Власні дослідження дозволили запропонувати методику вдосконалення антикризового управління
національною економікою в умовах децентралізації, яка включає такі етапи:
1) побудова моделі розвитку економіки на принципах сталого розвитку в умовах децентралізації;
2) прогнозування рівня розвитку економіки та виділення можливих точок кризи;
3) прийняття рішень щодо вдосконалення антикризового управління національною економікою в
умовах децентралізації.
Висновки. Для кожного територіального утворення розрахунок матиме диференційований характер,
збумовлений структурними відмінностями в компонентному складі сукупного потенціалу території. Це
дозволяє теоретично коректно обґрунтувати джерела виникнення кластерної диференціації витрат сус22
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пільної праці та методичні умови проведення кластерних порівнянь, які можуть вироблятися при приведенні складової оцінки до єдиної структурної основи, в якості якої доцільно використовувати структуру
загального потенціалу національної економіки країни.
Одним із важливих завдань для українських урядовців і політиків залишається подолання кризового
спаду виробництва та споживання. Державне антикризове управління направлене на розробку заходів
зі стабілізації економіки під час кризових потрясінь, захист стратегічно важливих галузей та розвиток
економіки.
Отож, проведене дослідження дозволяє розважливо підійти до створення планів розвитку різних типів територіальних систем, виділених відповідно до виявлення кризового стану територій, що дозволяє
перспективно розвиватися на засадах сталості в умовах запровадження децентралізації.
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ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
Вітчизняна економіка останніми роками знаходитися в тривалій стагнації. Необхідні екстрені заходи для
створення можливостей економічного поштовху і подальших умов стабільного й динамічного зростання. Практика вживання таких інструментів, як створення спеціальних економічних зон, індустріальних і технопарків, у різних
країнах світу, показує позитивний результат і високу міру ефективності використання диференційованої зональної політики для подолання кризових явищ в економіці. Створення спеціальних економічних зон у рамках регіональній політиці може стати засобом подолання негативних тенденцій в економіці, а також базою для інноваційного
розвитку регіонів України і країни в цілому.
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ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЭЗ В УКРАИНЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Отечественная экономика в последние годы находиться в длительной стагнации. Необходимы экстренные
меры для создания возможностей экономического толчка и дальнейших условий стабильного и динамического рос
та. Практика применения таких инструментов, как создание специальных экономических зон, индустриальных
и технопарков в развитых и развивающихся стран, показывает положительный результат и высокую степень
эффективности использования дифференцированной зональной политики для преодоления кризисных явлений в
экономике. Создание специальных экономических зон в рамках региональной политики может стать способом
преодоления негативных тенденций в экономике, а также базой для инновационного развития регионов Украины
и страны в целом.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, технопарки, индустриальные парки, территории приоритетного развития, иностранные инвестиции.
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EXPERIENCE OF FREE ECONOMIC ZONES FUNCTIONING IN UKRAINE
AND PROSPECTS FOR THEIR FURTHER DEVELOPMENT
Today, the world is on the verge of a fourth industrial revolution and a new technological order, strategies and development paradigms are changing using different tactics and tools in economic development policies and global competition.
The domestic economy, unfortunately, on the contrary, in recent years has been in prolonged stagnation, political and economic chaos creates aggravating social tensions in society and thus the country continues to plunge into a general systemic
crisis. Emergency measures are needed to create opportunities for economic impetus and further stable and dynamic growth.
Turning to the experience of foreign countries, it is difficult to define a standard recipe for resolving the internal problems
of each individual state, but the practice of using tools such as creating special economic zones, industrial and technology
parks in developed and developing countries shows a positive result and a high degree of efficiency in the use of differentiated zonal policies to overcome the crisis in the economy. In the conditions of the financial crisis, special economic zones can
become one of the most effective instruments of the state anti-crisis policy. Therefore, in our opinion, the creation of special
economic zones within the framework of regional policy can be a way to overcome the negative trends in the economy, as
well as the basis for the innovative development of the regions of Ukraine and the country as a whole.
Key words: free economic zones, technoparks, industrial parks, priority development areas, foreign investments.
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Постановка проблеми. Процес створення і функціювання вільних економічних зон є актуальним
завданням для багатьох країн світу, це один із найважливіших напрямів, який сприяє розвитку окремих
регіонів і територій держав не лише в економічному, але й соціальному аспектах. Робота з організації
СЕЗ направлена на вирішення найбільш значущих економічних завдань, реалізацію стратегічних цілей,
проектів і програм. Суперечливий вітчизняний досвід створення та функціювання спеціальних економічних територій повинне стати інформацією для аналізу та виправлення зроблених помилок; необхідно
здійснити концептуальні перебудови організаційно-правової системи створення таких зон, розробити
ефективний економічний механізм надання пільг та преференцій, що дасть змогу використовувати ВЕЗи
як мотиваційний інструмент залучення інвестицій, створивши так фундамент для економічного й інноваційного розвитку регіонів та країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями дослідження розвитку і функціювання вільних економічних зон займаються багато українських дослідників, таких як Є. Ф. Авдокушина,
І. Ю. Сівоченко, О. Хоменко, В. Геєць, В. Семеноженко, М. П. Войнаренко, А. А. Береза, Ю. Макагон,
І. Підоричева. Не зважаючи на їх значний вклад в теорію СЕЗ, не повністю вирішеними залишаються
такі проблеми, як механізми залучення іноземних інвесторів, ефективність використання виробничих і
трудових ресурсів, питання зайнятості, використання інфраструктури і т.п.
Метою та завданням дослідження є вивчити принципи створення і функціювання вільних економічних зон, а також з’ясувати на основі вітчизняного й зарубіжного досвіду, які чинники при їх створенні
слід враховувати, для досягнення результативності в інноваційному розвитку регіонів при використанні
цього механізму.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах макроекономічної нестабільності і збільшення
конкуренції подальші перспективи розвитку економіки визначаються створенням нових умов для ведення бізнесу, які досягаються за рахунок створення високотехнологічних виробництв, підвищення рівня
кваліфікації працівників і ефективності управлінських структур. Драйверами зростання регіональних
економічних систем виступають особливі майданчики для розміщення промислових, торгівельних, інноваційних і подібних виробництв. Як особливі майданчики можуть виступати «спеціальні економічні
зони» різних функційних типів: зони вільної торгівлі; вільні порти, місця; зони державного митного
регулювання, що знаходяться зовні; виробничі зони, в яких пільги надаються компаніям, зайнятим у
певному секторі економіки; технологічні парки, в яких створюються найбільш сприятливі умови для
реалізації інноваційних проектів та ін.
Згідно з Законом України «Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», спеціальна (вільна) економічна зона – це частина території України, на якій
встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії
законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові
митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних
юридичних і фізичних осіб з метою залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з
іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження нових технологій,
ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України [1].
У цілях створення сприятливих умов для інвестування в ВЕЗ законодавчо встановлений спеціальний
правовий режим – сукупність правових норм, які встановлюють особливий режим оподаткування та іншого регулювання, а також передбачають сприятливіші, ніж загальновстановлені, умови для здійснення
інвестиційної і підприємницької діяльності.
Світова практика продемонструвала, що створення ВЕЗ є ефективним інструментом залучення прямих іноземних інвестицій в економіку. Так, наприклад, через одну вільну економічну зону Об’єднанні
Арабські Емірати отримали третину всіх інвестицій в країну. Позитивний економічний ефект китайсь
ких ВЕЗ вимірюється у щорічному прирості ВРП в межах 6–10%, більше 40% високотехнологічного експорту, а також концентрацією іноземного капіталу, що складає більше 70%. Результатом відкриття ВЕЗ
у Туреччині в перший же рік стало збільшення прямих інвестицій на 26%, а реального ВВП – на 3,2%. За
тридцять років функціювання щорічний додатковий приріст прямих іноземних інвестицій у середньому
складає 30% [2].
Крім того, спеціальні економічні зони переносять центр ваги управління соціально-економічними
процесами на регіональний рівень, стаючи фактором їх розвитку і шляхом створення привабливого інвестиційного клімату регіону.
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Отож, ВЕЗ створюються з низкою певних цілей, які спрямовані на зростання благоустрою як у самих
зонах, так і в регіонах, і на території цілої держави. До загальних цілей, як правило, такі: активізація
зовнішньоторговельної діяльності; збільшення обсягів експорту; створення додаткових робочих місць;
стимулювання промислового виробництва; притягнення в країну іноземних інвестицій; підйом депресивних територій; вирівнювання міжрегіональних різниць [3]. Вільні зони також вважаються важелем
для підвищення технологічних навичок, покликані стимулювати розвиток нових виробництв і стають
територіями нової економіки.
Починаючи з 1995 року, зважаючи на успішний світовий досвід різних країн, на вітчизняному просторі починають створюватись перші ВЕЗ, в яких використовувалися різні пільги: звільнення від сплати
податку на прибуток, імпортного мита та ПДВ, звільнення від плати за землю.
Усього в Україні було створено 11 спеціальних економічних зон та 72 території пріоритетного розвит
ку (ТПР), на яких реалізується 399 інвестиційних проектів загальною кошторисною вартістю 4,9 млрд.
дол. Регіональний розподіл інвестицій у СЕЗ і ТПР України (у розрізі областей) становив: Донецька –
58,8%, АР Крим – 9,8%, Закарпатська – 9,7%, Львівська – 8,6, Харківська – 3,7%, Житомирська – 2,8%,
Миколаївська – 1,9%, Одеська – 1,7%, Волинська – 1,2%, Київська – 1,0%, Чернігівська – 0,5%, Лугансь
ка – 0,3% [4 ]. Їх активний розвиток спостерігався в період із 2000 по 2005 рр. За цей час було створено 50
тисяч нових робочих місць, зростання інвестицій випереджало зростання ВВП в середньому в 2,5 рази.
Зафіксована загальна позитивна динаміка інтегрованої питомої ваги розвитку СЕЗ у комплексі загальнонаціональної економіки – вона збільшилася з 1,9 до 7,31%. Середнє значення для регіонів, у яких знаходяться ВЕЗ, зросло з 5,98 до 9,81% [5]. Також слід відмітити, що впродовж 2000–2006 років в Україні
фіксується стабільне зростання економічних показників. Навіть враховуючи уповільнення динаміки в
2005 році, у середньому темпи зростання ВВП складали 6–7% [5]. При цьому показники інфляції, міра
збалансованості бюджету й розмір державного зовнішнього боргу знаходяться в межах, що дозволяють
зберегти макроекономічну стабільність.
Проте, незважаючи на позитивні показники та динаміку, у 2005 році Законом України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» від 25.03.2005 р., № 2505, за результатами оцінки діяльності ВЕЗ та
ТПР Міністерством економіки, було скасовоно всі пільгові умови оподаткування та державні гарантії забезпечення інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, які надавалися в рамках діючих спеціальних
зон. Крім того, був введений мораторій на розгляд і затвердження нових інвестиційних проектів на ВЕЗ
і ТПР. Поясненням такого рішення стало те, що ефективність роботи цих зон була недостатньою, а цілі,
які ставилися на початку, не були досягнуті.
Серед дослідників проблем функціювання ВЕЗ та ТПР існують різні думки щодо доцільності створення таких зон в Україні, але ООН у своїй доповіді «The Role of Export Processing Jones and Similar
Arrangements in Economic Development» визнала вільні економічні зони одним із значних досягнень другої половини ХХ століття, адже вони зіграли вагому роль в економічній інтеграції і прискореному використанні інновацій. Тому розглянемо детальніше причини, внаслідок яких був втрачений урядовий
інтерес до їх подальшого функціювання.
Головною причиною скасування ВЕЗ та ТПР стало те, що вони завдали більших збитків для економіки держави, ніж переваг, ставши так званими «чорними дірами державного бюджету». Загальна сума
недоотриманих податків та вкладених ресурсів значно перевищувала отримані «прибутки» від функцію
вання зон зі спеціальним правовим режимом. Така ситуація склалась через те, що, з одного боку, був
порушений сам принцип, закладений в ідею створення спеціальних зон, а з іншого – не було створено
необхідних умов для їх функціювання та розвитку.
Із точки зору економічної теорії, створення спеціальних преференціальних територій доцільно в тих
випадках, коли йдеться про «молоді галузі» як підтримку нового (інноваційного) виробництва. Для того,
щоб галузь стала конкурентоспроможною, потрібно досягти певних масштабів випуску. Тому держава
може надати їй тимчасову підтримку: податкові преференції як засіб залучення інвестиції та науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, а митні обмеження захищають галузь від конкуренції ззовні.
Проте наші ВЕЗи не залучали іноземних інвестицій під високотехнологічне виробництво. Більшість
проектів припадали на традиційні та збиткові для України галузі: металургію, будівництво, вугільну
промисловість. Крім того, вільні економічні зони часто використовувалися для реалізації сумнівних
схем імпорту (наприклад, м’яса, машин і т. п). Лише чверть із них були іноземні. Останні пов’язані з
реінвестуванням прибутку вітчизняними підприємствами, який виводив раніше в офшорні зони Кіпру,
Віргінських островів, Нідерландів як засіб податкової оптимізації шляхом трансфертного ціноутворення. У той же час у підприємств, що не війшли до преференціальної зони, створюється більш висока
собівартість продукції, що призводить до труднощів у її реалізації. Різниці в цінах між ВЕЗ та іншими
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територіями породжувала розвиток тіньового бізнесу. У результаті зони вільного підприємництва стали
своєрідною «природною монополією» тільки для регіонів України.
Основна увага при прийнятті рішень щодо вкладення грошей іноземними інвесторами приділяється
не так податковим пільгам, як інституціональним умовам, які окреслююють довгострокові перспективи
розвитку та можливості швидкої реалізації переваг преференціальних зон. До таких умов відносять: розвинена інфраструктура, відносно дешева висококваліфікована робоча сила, близькість до транспортних
вузлів та міст реалізації продукції, відсутність корупції, прозора та чітка законодавча база.
Непрямим підтвердженням цього висновку в українських реаліях є опитування, проведене серед інвесторів, щодо головних перешкод на шляху залучення інвестицій в Україну. Найвищу оцінку з максимальних 10 балів отримали такі бар’єри: широке розповсюдження корупції (8,5 балів), недовіра до
судової системи (7,5 бала), непередбачуваний валютний курс, нестабільна фінансова система (по 6 балів), обмеження на рух капіталу та валютне регулювання (5,5 бала), а от високі податкові ставки посіли
останнє місце (2,9 бала) [6].
Багаторівнева систма управління та високий ступінь зарегульованості на фоні низького державного
контролю, є не останьою причиною неспроможності СЕЗ досягти зазначених цілей. Підтвердженням
цього факту є те, що перевірка податковою інспекцією 225 підприємств, працюючих у СЕЗ та ТПР, у 201
з них виявила факти порушення податкового та митного законодавства [5].
Усе вище зазначене зашкодило українським територіям, що належали до вільних економічних зон,
отримати належний розвиток, але, не зважаючи на це, були досягнуті такі переваги: залучення іноземного капіталу та розширення експортної бази; активізація зовнішньої торгівлі; вирішення проблем зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць; покращення платіжного балансу країни за
рахунок збільшення обсягів зовнішніх надходжень.
Отож, залучення інвестицій в українську економіку стикається з рядом перешкод, починаючи від інституційного середовища і закінчуючи законодавчою базою. Тому важливим є створення сприятливого
інвестиційного клімату.
Створитти необхідні умови для залучення інвестицій – це необхідна, але не достатня умова для забезпечення довгострокового економічного зростання. Україна сьогодні швидко втрачає свої природні
конкурентні переваги: потужний промислово-економічний потенціал, ресурсний та людський капітали,
географічну позицію. Компенсувати ці втрати можна лише визначенням точок економічного зростання
і цілеспрямованим їх інвестуванням. Саме вони повинні включати високотехнологічні та інноваційні
галузі, щоб зробити перехід від сировинної моделі економіки колоніального типу до стану високотехнологічної індустріальної держави.
Особливі економічні зони і в кризових умовах мають величезне значення для формування національної інноваційної системи економіки й нових можливостей розвитку високотехнологічного виробництва в промислово-виробничих зонах. ВЕЗ у перспективні мають стати майданчиком для реалізації
інноваційних проектів, зокрема у сфері нанотехнологій, інформаційних технологій, виробництва нових
матеріалів.
Але без наявності чіткої й економічно обґрунтованої інноваційно-інвестиційної програми під кожну
конкретну ВЕЗ досягти запланованого результату не можливо.
Потрібно визначити також напрями розвитку. В умовах обмежених ресурсів потрібний фокус – не все
і помалу, а сконцентруватися на пріоритетах і створити точки зростання. Перспективними галузями для
України можуть стати машинобудування, інформаційно-комунікаційні технології, АПК.
Що стосується агропромислового комплексу, то для його інноваційного розвитку слід створити умови для розвитку ефективного підприємництва в цій сфері, зробити акцент на домінування в агропромисловому комплексі наукоємних галузей, виробництві засобів виробництва для всіх галузей АПК та промислової переробки сільськогосподарської продукції, тобто на тих ланках, де створюється висока додана
вартість. Найбільш відповідною формою для організації умов пільгового підприємництва в цій сфері є
створення комплексних ВЕЗ у вигляді спеціальних економічних зон чи зон вільного підприємництва, де
резиденти можуть отримувати тимчасові пільги: часткове або повне звільнення від податку на прибуток;
звільнення від податку на нерухомість і земельного податку; звільнення від ПДВ при ввезенні товарів
(сировини, устаткування).
Промислово-виробничі економічні зони у вигляді створення індустріальних парків зазвичай розглядають як комфортну платформу для промислового використання, де створюються умови для полегшення логістичних операцій, зручного доступу до інфраструктури, сировини й робочої сили та можливості
вивозу готової продукції. Така форма є цікавою для інвесторів, які мають намір вкладати свої кошти в
розвиток промислових комплексів.
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Економічні зони у вигляді технопарків та інноваційних центрів слід застосовувати у сфері розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій. Технологічний парк розглядається як організація, керована
фахівцями, головною метою яких є збільшення добробуту місцевого співтовариства за допомогою просування інноваційної культури, а також змагальності інноваційного бізнесу й наукових організацій. Для
досягнення цих цілей технопарк стимулює потоки знань і технологій між університетами, науково-дослідними інститутами, компаніями і ринками й управляє ними. Він спрощує створення і зростання інноваційних компаній за допомогою інкубаційних процесів і процесів виведення нових компаній із тих, що
існують (spin-off processes) [7].
На території техно- й індустріальних парків, як правило, створюються умови для здобуття податкових пільг. Наприклад, резиденти таких зон звільняються від усіх основних податків: податку на прибуток; ПДВ по реалізації; ПДВ при ввезенні на територію України спеціального устаткування; земельного
податку за ділянки в межах преференційних територій на період будівництва капітальних споруд для подальшої діяльності їх резидентів; податку на нерухомість відносно об’єктів території; офшорного збору
при виплаті дивідендів їх засновникам; звільняються від обов’язкового продажу валюти, отриманої від
реалізації своїх продуктів. Для працівників резидентів також можуть бути встановлені пільги, наприклад, по внесках на соціальне страхування працівників, а також доходи працівників можуть оподатковуватись за зниженою ставкою.
Але, як свідчить відчизняний досвід, без наявності чіткої й економічно обґрунтованої інноваційноінвестиційної програми під кожну конкретну ВЕЗ досягти запланованого результату не можливо.
Для цього доцільно надати чіткі повноваження місцевим органам влади щодо відбору інвестиційних
проектів, які вони вважають необхідними для реалізації на території регіону. Органи місцевої влади
мають більшу зацікавленість у тому, щоб створити максимально сприятливі умови для роботи інвесторів, та більше важелів для здійснення повноцінного супроводження реалізації інвестиційних проектів.
Крім того, на відміну від ранніх днів, коли більшість зон були розроблені урядом, сьогодні все більше й
більше зон розробляються на основі партнерства між державним і приватним секторами (ДПП) зі збільшенням участі приватного сектора. У таких випадках функції державного сектора зазвичай включають
реалізацію прозорої і чіткої нормативної бази, надання землі й ефективних державних послуг, фінансування базової інфраструктури й нагляд за приватними розробниками або операторами. З іншого боку,
партнер приватного сектору відповідатиме за розробку й експлуатацію зон, надання певної інфраструктури і послуг на місцях, таких як управління активами, глобальна інформаційно-агітаційна діяльність і
стосунки з інвесторами.
Висновки. У зв’язку з вище зазначеним та в результаті проведеного аналізу засвідчуємо, що для розбудови ефективних ВЕЗ необхідно врахувати такі аспекти:
– активно впроваджувати вже напрацьований позитивний досвід шляхом створення регіональних
особливих економічних зон, зокрема агропромислового типу;
– законодавчо закріпити зважену й еффективну систему податкових, митних, валютних та організаційних пільг;
– сформувати ефективні форми взаємодії місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, органу господарського розвитку і управління ВЕЗ на основі
загальної зацікавленості в досягненні високих соціально-економічних результатів діяльності;
– враховувати збалансованість інтересів усіх сторін, що беруть участь у процесі створення і функціювання ВЕЗ;
– на національному рівні створити єдину службу інвестиційного оператора, який працював би з кожним потенційним учасником і надавав йому вичерпну інформацію про державні програми і пільги, які
він може отримати, прийшовши на один із майданчиків ВЕЗ, а також інніціювати регулярне здійснення
форсайт-проєктів;
– створити систему гнучкого та динамічного управління ВЕЗ, тобто можливість швидкого й адекватного реагування на зміни в зовнішньому економічному середовищі;
– підвищувати ефективність діяльності особливих економічних зон, роблячи акцент на швидкій капіталізації інтелектуального потенціалу, упроваджуючи нові моделі управління ВЕЗ із залученням приватного капіталу і т. д.;
– розглянути можливість участі резидентів ВЕЗ у виконанні держзамовлення.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто основні підходи до застосування державно-приватного партнерства, сформовані у світовій практиці. Узагальнено ознаки ДПП, які дадуть змогу імплементувати позитивні практики використання ДПП
в активізації інноваційних зрушень в Україні. Проаналізовано досвід реалізації проектів ДПП у США та країнах ЄС.
Визначено ключову роль підтримки проектів ДПП у сфері інновацій із боку уряду та переваги налагодження партнерства між державою та приватним бізнесом для забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.
Ключові слова: інноваційний розвиток, державно-приватне партнерство, форми державно-приватного партнерства, ознаки державно-приватного партнерства.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены основные подходы к использованию государственно-частного партнерства, сформированные в международной практике. Обобщены признаки ГЧП для имплементации положительных практик использования ГЧП для активизации инновационных сдвигов в Украине. Проанализирован опыт реализации проектов
ГЧП в США и странах ЕС. Определена ключевая роль поддержки проектов ГЧП в сфере инноваций со стороны
правительства и преимущества формирования партнерских отношений между государством и частным бизнесом
для обеспечения инновационного развития национальной экономики.
Ключевые слова: инновационное развитие, государственно-частное партнерство, формы государственночастного партнерства, признаки государственно-частного партнерства.
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EXPERIENCE OF APPLYING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS
IN THE SPHERE OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITY
The article considers the main world practice approaches of public-private partnership application. In most countries of
the world, the partnership between business and the state is embodied in public-private partnership projects (PPP). At the
level of PPP projects, partnerships are seen as the foundation of scientific and innovation activities that stimulates investment in the field of research and development. The dissemination of PPPs for innovation activities enables them to attract
significant investment resources to implement promising projects and reduce the burden on the State Budget of Ukraine. The
generalization of the world experience of the public-private partnership realization in the field of scientific and innovative
activities enables to implement positive practices of using the main forms of PPP in Ukraine to provide innovation development. The experience of the PPP projects realization in the USA and EU countries is analyzed. Analysis of the leading countries' experience shows that in the innovation policy (reflecting the processes of expansion and complication of cooperation
forms between the state and business) the forms of public-private partnership vary, but there is a clear tendency of increasing the impact of PPPs on stimulating the innovation activity. It is noted that public-private partnership should be regarded
as an instrument of innovation development on the basis of voluntary, equal cooperation between the state and business in
the field of research and development. This form of interaction provides a clear distribution of benefits, costs, responsibilities
and risks in order to implement projects and programs for production of socially necessary products and services. The key
role of supporting PPP projects in the field of innovation by the government and the advantages of establishing a partnership
between the state and private business for ensuring innovation development of the national economy are determined.
Key words: innovative development, public-private partnership, public-private partnership projects.
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Постановка проблеми. Практика державного регулювання економіки в ряді країн (США, країни ЄС)
свідчить, що подолання суперечностей між інтересами приватного бізнесу, орієнтованого на проекти
максимізації власного прибутку навіть усупереч інтересам суспільства, та держави як гаранта суспільних інтересів можливе шляхом налагодження партнерських відносин між бізнесом та державою, які
втілюються у проектах державно-приватного партнерства (ДПП).
У більшості країн світу таке партнерство на рівні проектів ДПП розглядається як фундамент наукової
та інноваційної діяльності, що стимулює інвестиції в сферу досліджень та розробок, сприяє оптимальному використанню матеріальних, технічних, кадрових і фінансових ресурсів. Так, на думку В. Семиноженка, незважаючи на досвід впровадження ДПП, сфера інновацій досі не отримала належної уваги,
хоча партнерство в інноваційній сфері може стати чинником забезпечення економічного розвитку України [8]. Водночас поширення ДПП на інноваційну діяльність дає змогу залучати значні інвестиційні ресурси для реалізації перспективних проектів та зниження навантаження на Державний бюджет України.
Тому визначення можливостей імплементації позитивних результатів світового досвіду реалізації проектів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері у національну практику може стати важливим напрямом забезпечення формування моделі розвитку, орієнтованої на суттєві інноваційні зрушення.
Аналіз досліджень та публікацій. Розгляду організаційно-правових засад ДПП, що охоплює основні
види державно-приватного співробітництва і взаємодії держави та бізнесу, присвячено значну кількість
міжнародних документів [13; 16; 19; 21 та ін.], а також наукових публікацій таких авторів: С. Біла [1],
Б. Винницький [2], С. Грищенко [4], Х. Іцковіц [10], С. Ліндер [18], К. Павлюк [5], О. Рокоцило [7],
Е. Савас [24], Е. Ферлі [12], Дж. Ходж [15], Е. Шевчук [9] та ін.
Однак партнерські відносини в забезпеченні інноваційного розвитку в Україні потребують подальшого дослідження з огляду на необхідність узагальнення та систематизації світового досвіду взаємодії
державного та приватного секторів.
Мета і завдання дослідження. Метою цієї роботи є узагальнити світовий досвід реалізації державноприватного партнерства у сфері наукової та інноваційної діяльності та визначити можливості застосування основних форм ДПП в Україні для забезпечення інноваційного розвитку.
Виклад основного матеріалу. В умовах сучасної ринкової моделі інноваційного розвитку загальна
концепція ДПП змінюється. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері перетворюється на
форму взаємодії та співінвестування для досягнення конкретних цілей у визначеній сфері досліджень,
розробок, технологій, інновацій. Провідну роль відіграє приватний бізнес, а держава виступає у цих відносинах як рівноправний партнер, що отримуватиме вигоди від використання інновацій та поділятиме
ризики. Не варто забувати і про такого важливого учасника партнерства як творча особистість, уособ
лена у вчених, інженерах, які можуть набувати прав інтелектуальної власності на створені результати
діяльності.
Водночас проста екстраполяція позитивного досвіду розвинених країн є неможливою без урахування специфіки української економіки. Окреслене вище відображає загальний зміст та можливі функції
ДПП залежно від розуміння цього механізму у вузькому та широкому аспектах. Суттєва відмінність, яка
криється в такому поділі, полягає у розгляді ДПП або суто з економічного погляду як «контрактної взаємовигідної співпраці», або ж із позиції будь-якої взаємодії між бізнесом та владою і поширення ДПП
на політику, культуру, науку та інші сфери життєдіяльності суспільства. Однак, незважаючи на існування світового досвіду використання різноаспектних варіацій ДПП, численні нормативні акти щодо його
практичного втілення, це поняття в Україні лише входить в обіг, що зумовлює і численні варіанти його
інтерпретації в практичній діяльності.
Крім того, основні погляди на сутність та специфіку прояву ДПП, які зустрічаються в науковій літературі, у цілому характеризують це явище з позицій імплементації бізнес-моделей у сферу державного
управління [12, с. 239–240] або у вирішення найбільш гострих проблем державної політики при створенні нової чи підтриманні ефективного використання існуючої інфраструктури суспільного сектору [12,
с. 348].
ДПП у широкому розумінні включає будь-які відносини, що складаються між державним та приватним секторами. Зокрема, Е. Савас у вказаному контексті висвітлює такі можливі прояви ДПП з позиції «нового публічного менеджменту» [24]: 1) ДПП – будь-яка угода, в якій державний та приватний
сектори об’єднуються для виробництва та надання товарів і послуг. Під це визначення потрапляють і
контракти, і гранти; 2) ДПП – складні, багатосторонні інфраструктурні проекти; 3) формальне співробітництво між бізнесом, громадянським суспільством та місцевими органами влади з метою розвитку територій і поліпшення умов життя населення, в рамках якого перерозподіляються традиційні ролі держави
та приватного сектору.
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До ознак ДПП, відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» від 31.10.2010
№ 2404-VI, належать: 1) забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності,
ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера; 2) довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 3) передача приватному партнеру частини ризиків у процесі
здійснення державно-приватного партнерства; 4) внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти
партнерства із джерел, не заборонених законодавством [6].
У загальносвітовій практиці розрізняють дві основні форми ДПП у сфері наукової та інноваційної
діяльності: 1) інституційну, яка реалізується створенням окремої юридичної особи на базі освітнього
закладу; 2) контрактну як модель співробітництва. ДПП у сфері наукової та інноваційної діяльності
освітніх закладів реалізується в основному через механізми інституційної форми: технопарки, техноцентри, центри трансферу технологій тощо.
Аналіз основних заходів інноваційної політики таких країн, як Австралія, Австрія, Нідерланди та
Франція, дали змогу ОЕСР [20] виділити найбільш поширені варіанти співпраці у сфері інновацій:
1) державні закупівлі на цільовій основі; 2) трансфер технологій із державного сектору та державне виконання ДіР на замовлення бізнесу, ліцензійні договори; 3) державні субсидії на виконання ДіР бізнесовими структурами; 4) науково-дослідницькі центри та кластери.
До числа проектів ДПП, відповідно до методології Світового банку [22], включаються проекти, реалізація яких здійснюється на основі договорів управління, оренди, концесії, відокремлення активів. При
цьому проектом ДПП вважається такий, у якому участь приватного партнера становить не менше 25%,
а проектом продажу активів – якщо хоча б 5% акцій належать приватним власникам. Навіть більше, у
разі реалізації партнерства між бізнесом та державою право власності на кінцевий об’єкт зберігається за
державою.
Зацікавленість участі суб’єктів ДПП у партнерстві зумовлена різними цілями кожної зі сторін. Серед
основних цілей державного сектору у сфері наукової діяльності виділяють такі: стимулювання інноваційної активності виробників високотехнологічної продукції та послуг; створення нових наукоємних
фірм та підтримка малих і середніх інноваційних підприємств; залучення позабюджетних джерел фінансування; забезпечення економічного зростання й конкурентоспроможності науково-технічної продукції
та послуг; залучення в економічний оборот і комерціалізація результатів досліджень і розробок тощо.
Приватний сектор економіки мотивований до участі в науковій та інноваційній діяльності новими можливостями для розвитку бізнесу та отримання прибутку.
Розглядаючи особливості ДПП у науковій та інноваційній сфері, необхідно підкреслити важливість
застосування теорії потрійної спіралі (TripleHelix) під час реалізації проектів ДПП. Ця теорія була сформована в Англії та Голландії на початку XXI ст. професором університету Ньюкасла Х. Іцковіцем і професором амстердамського університету Л. Лейдесдорфом [10]. Потрійна спіраль символізує союз між
владою, бізнесом та університетом, які є ключовими елементами інноваційної системи будь-якої країни.
При цьому на початковому етапі генерації знань взаємодіють влада й університет, потім у ході трансферу технологій університет співпрацює з бізнесом, а на ринок результат виводиться спільно всіма трьома
учасниками. Взаємозв’язок на рівні передачі технологій, знань через взаємодію університетів (закладів
освіти) і комерційного сектору за участю держави простежується у практиці Великобританії, Швеції, Іспанії, США та інших розвинених країн.
У США значну роль у розвитку ДПП відіграє уряд. Помітну роль у забезпеченні державної підтримки малому бізнесу, зокрема й інноваційному, відведено Адміністрації у справах малого бізнесу (Small
Business Administration – SBA). Цей орган є одним із п’яти найбільших федеральних кредиторів і найбільш значним фінансовим спонсором малого бізнесу США в цілому. Прикладом активного застосування механізмів ДПП у науковій діяльності може слугувати регіон США Нова Англія, що включає в себе
шість невеликих штатів на крайньому північному сході країни: Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут,
Вермонт, Нью-Гемпшир і Мен. Тут, у рамках ДПП, відбувається тісна співпраця між вищими навчальними закладами, виробниками продукції високої технології та державними органами.
Заслуговує на увагу програма передових технологій (АTR) Міністерства торгівлі США, яка здійснює
державну підтримку розроблення передових технологій (на ранніх стадіях досліджень і розробок) спільними підприємствами і консорціумами, що складаються з фірм, університетів та / або урядових лабораторій, і є промислово орієнтовними. За роки функціювання програми АTR у США було профінансовано
766 проектів, у яких брали участь 1511 організацій. Система федеральних науково-технологічних програм у США, крім АTR, включає також програми: SBIR – програма інноваційних досліджень малого бізнесу, MEP – програма розширення партнерства з переробною промисловістю, STTR – програма
трансферту технологій для малого бізнесу та ін. [3].
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Особливий інтерес викликає досвід застосовування ДПП у Нідерландах, що останнім часом у світовому рейтингу конкурентоспроможності посідає позиції лідера інноваційного розвитку. Уряд країни розглядає партнерство між державою й бізнесом як фундамент інноваційної економіки. У рамках ДПП на
дослідження та розробки мобілізується близько 6 млрд євро щорічно, причому 70% цієї суми припадає
на приватний бізнес, а 30% – на кошти бюджету. За рахунок програм ДПП започатковано вісім основних
програм [23, с. 17]. За такої інтенсивної урядової підтримки технопарки привертають увагу світових
технологічних лідерів, включаючи концерн Nokia.
В Австрії на розвиток партнерства між академічним сектором і промисловістю в довгострокових проектах орієнтуються дві основні програми: Kplus (1998 р.) і Kind / Knet (1999 р.). Програма Kind / Knet
забезпечує стимулювання проведення приватних досліджень і розробок. Метою ж програми Kplus є використання додаткових приватних і державних досліджень і розробок.
У цілому доцільність реалізації партнерства в інноваційній сфері обґрунтовано «Флагманською ініціативою Інноваційного Союзу до 2020 року» [11]. Вона розроблена з метою підвищення конкурентоспроможності Європи на світовому ринку в умовах дефіциту публічних фінансів і передбачає проведення
стратегічно послідовної та комплексної рамкової політики, спрямованої на стимулювання інноваційної
діяльності. Достатньо уваги в документі зосереджено на підтримці інноваційного підприємництва та
інвестицій в інновації. Значна роль також відводиться державно-приватному партнерству як механізму
залучення приватних інвестицій в інноваційну сферу.
Як показує світовий досвід, ДПП стає ефективною формою економічного стимулювання інноваційної
діяльності, що забезпечує взаємодію держави і приватного бізнесу від проведення наукових досліджень,
комерціалізації науково-технічних розробок і технологій до виробництва наукомісткої високотехнологічної продукції. Слід зважити, що за міжнародними даними, лідерами в розвитку таких партнерств у
світі вважаються Великобританія, Австралія і скандинавські країни [14]. У багатьох країнах ОЕСР на
реалізацію проектів ДПП зростає частка державного бюджету на науку й технології. Аналіз проектів,
що реалізуються за схемами ДПП, проведений Європейською економічною комісією ООН, виявив, що
80% таких проектів було реалізовано з фактичними витратами нижче передбачуваного бюджету та 60%
проектів завершено раніше, ніж заплановано, при одночасному покращенні сервісу і зменшенні плати
за використання [17, с. 78]. Отож, позитивний зарубіжний досвід застосування механізмів ДПП щодо
активізації інноваційної діяльності й водночас недостатня інноваційна активність національного бізнесу
та дефіцит коштів на інновації актуалізують їх практичне використання як додаткового джерела фінансування інновацій.
Реалізація співробітництва в межах ДПП передбачає застосування практичних механізмів, що втілюються в конкретних організаційних формах узгодження інтересів партнерів. На рис. 1 проілюстровано
ступінь фактичної участі приватного бізнес-партнера в організації взаємодії з державою залежно від
форми партнерства та передачі повноважень власника бізнесу. Крайні варіанти передбачають повне збереження за кожним з учасників своїх прав власності.
Контракт
на
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бізнесу

Контракт
на управління /
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участі
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Рис. 1. Ступінь участі приватного бізнесу у проектах ДПП
Складено автором.

Слід зауважити, що в українському законодавстві також закладено широкий аспект розуміння ДПП
як співробітництва між державою Україна, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) і юридичними особами,
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крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними
партнерами), що здійснюється на основі договору. Окрім того, не створено переліку форм його реалізації: у рамках здійснення ДПП можуть укладатися договори про концесію, спільну діяльність, розподіл
продукції тощо. Відповідно до закону, проекти ДПП повинні забезпечити вищу ефективність діяльності,
порівняно з її здійсненням виключно державним партнером, мати довготривалий характер (від 5 до 50
років), передбачати фінансування (або співфінансування) проекту з боку приватного партнера, розподіл
відповідальності та ризиків між приватним і державним партнерами у процесі здійснення ДПП. Згідно з
цим визначенням, будь-яка спільна діяльність може підпадати під дію угод ДПП.
Узагальнюючи основні підходи до ДПП, до його основних ознак, що дають змогу виокремити ДПП
з великого розмаїття можливих форм взаємодії між державою та бізнесом, варто віднести: 1) добровільність співробітництва; 2) рівноправність у здійсненні спільної діяльності щодо управління активами;
3) чіткість схем та обсягів фінансування; 4) чіткий розподіл повноважень, відповідальності, ризиків,
вигід; 5) юридичне оформлення й закріплення відповідних прав та відповідальності між партнерами;
6) збереження права державної власності на кінцевий об’єкт ДПП.
Досвід розвинених країн переконує в тому, що якісні зрушення в розвитку механізмів державного
впливу на дослідження та розробки проявляється в тому, що участь держави поступово трансформується від прямого замовлення за кошти бюджету технологій або головного виконавця робіт до ініціативи
організації науково-технологічного партнерства з приватним бізнесом. Саме таке зрушення у функціях
держави, її науково-технічній та інноваційній політиці дає змогу за умови значного скорочення питомої
ваги державних витрат досягати економічного ефекту, забезпечуючи інноваційний розвиток. Найчастіше держава забезпечує поширення та комерціалізацію винаходів шляхом створення відповідної інституційної системи; приватний бізнес – мінімізацію витрат держави за рахунок комерційного використання
створеної інфраструктури.
Висновки. Аналіз досвіду провідних країн свідчить, що в інноваційній політиці, яка відображає процеси розширення й ускладнення форм співпраці держави й бізнесу, форми державно-приватного партнерства різняться, але явною є тенденція до зростання впливу ДПП на стимулювання інноваційної активності.
Інноваційний розвиток можливий за ефективної співпраці держави й бізнесу. Трансформація державного впливу на дослідження та розробки проявляється в поступовій модифікації участі держави від
прямого замовлення технологій за кошти бюджету або головного виконання робіт до ініціювання організації науково-технологічного партнерства з приватним бізнесом. Держава в такій співпраці створює
сприятливі умови та концентрує ресурси, бізнес забезпечує інвестиції та ідеї.
Отже державно-приватне партнерство доцільно розглядати як інструмент інноваційного розвитку,
що характеризує сукупність економічних відносин із приводу формування та функціювання виробничоекономічних, фінансово-кредитних, соціальних зв’язків на засадах добровільного, рівноправного співробітництва між державою та бізнесом у сфері досліджень та розробок. Така форма взаємодії забезпечує
чіткий розподіл вигод, витрат, відповідальності та ризиків із метою реалізації проектів та програм виробництва суспільно необхідних продукції та послуг.
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СПІВПРАЦЯ МІЖ КОНГРЕСОМ МІСЦЕВОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ
І МІСЦЕВИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ КРАЇН ЧЛЕНІВ
У статті аналізується співпраця між Конгресом місцевих та регіональних влад Європи та Комітетом регіонів
Європейського Союзу. Обидві організації зосереджені на питанні функціювання регіонів, структура управління
якими залежить від ресурсів.
Ключові слова: Конгрес місцевих та регіональних влад, місцева та регіональна демократія, Рада Європи, місцева та регіональна влада.
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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОНГРЕССОМ МЕСТНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ СТРАН ЧЛЕНОВ
В статье анализируется сотрудничество между Конгрессом местных и региональных властей Европы и Комитетом регионов Европейского Союза. Эти организации основное внимание уделяют проблеме функционирования
регионов, структура управления которыми зависит от ресурсов.
Ключевые слова: Конгресс местных и региональных властей, местной и региональной демократии, Совета
Европы, местных и региональных властей.

The Council of Europe has always held the position that democracy at the local and regional level plays a
paramount role. Ultimately, freedom is a matter of both local and state. Local councils must meet the needs
of all Europeans, in cities and in villages, in central, peripheral and border regions. There is no doubt that the
Council of Europe is perceived as an organization promoting democracy, the rule of law and human rights, but it
should not be forgotten that it is also open to new challenges. Therefore, it was all the more important to create
a Congress of Local and Regional Authorities and situate it among other bodies of the Council of Europe. The
new challenge was to ensure the representation of local authorities and the effectiveness of local and regional
self-governments.
Today, the Congress of Local and Regional Authorities is one of the crucial bodies of the European Council.
It is the third pillar of the Organization and the most important body for local and regional representatives elected
in Europe. This contributes to the promotion and recognition of the government as well as local and regional
decentralization as a prerequisite and an integral part of democratic governance.
It is important that Congress develops a close dialogue with major institutional partners such as the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly. It is also necessary to develop synergies and good cooperation
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with various partners in the Council of Europe, such as the Venice Commission (European Commission for
Democracy through Law).
The Congress of Local and Regional Authorities of Europe plays an important role in ensuring the participation of local and regional authorities in the process of European unification and in the work of the Council of Europe. Therefore, it has a significant contribution to the RE legislative process in the field of local self-government
and regional cooperation.
The Council of Europe has always held the position that democracy at the local and regional level plays a
paramount role. Ultimately, freedom is a matter of both local and state. Local governments must meet the needs
of all Europeans1. Therefore, in the Congress’s competence, in particular, it is the promotion of the development of local and regional democracy in Europe, as well as the strengthening of cross-border and interregional
cooperation2. To this end, Congress may make recommendations to the Committee of Ministers and to the Parliamentary Assembly3.
Due to the fact that the Congress of Local and Regional Authorities belongs to the young institutions, it found
itself in a special situation of a propagator and guardian of previously created – and therefore outside – European
conventions in his sphere of activity. Because the administrative division of individual member states is very
diverse, Congress is trying to solve this problem.
The Congress deals with the political and social issues that arise before local and regional authorities, in particular local and regional autonomy, urban and rural development, environmental protection, culture, education,
social services and health4. Therefore, it is a forum where local and regional representatives can discuss common
problems and share experiences5.
Whenever serious problems arise in the functioning of local or regional democracy, Congress advises the
Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and cooperates closely with
national and international organizations.
Starting from 1990, the Congress of Local and Regional Authorities of Europe has observed local elections.
It is connected with the conviction that without democratic and fair elections it is difficult to talk about real selfgovernment. Observation of local elections is all the more important because their quality directly affects the
functioning of local communities. Observation decides on the implementation of the right to choose representatives and on the possibility of control and evaluation of their activities. And thus serves to strengthen the role
of local self-government. In art. In art. Article 2 paragraph 1 the statute of the Congress of Local and Regional
Authorities lists its other competences, such as:
– taking measures to ensure the participation of local and regional communities in the implementation of the
idea of a united Europe;
– proposing proposals promoting local and regional self-government to the Committee of Ministers of the
European Council;
– promoting a foreign cooperation between local and regional communities;
– close cooperation with the Committee of the Regions of the European Union to ensure complementarity of
their activities6.
In addition, the tasks of the Congress include, among others: analysis and preparation of reports on the state
of local and regional democracy in the Member States about the candidate countries based on the standards contained in the European Local Government Charter and the observation of local and regional elections.
The analysis shows that the activities of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe should
be understood very broadly and in a multifaceted manner. CLRAE devotes most of its time to preparing reports,
recommendations and resolutions addressed to the Committee of Ministers and local and regional authorities.
CLRAE holds annual regular sessions in Strasbourg. They are attended by delegations from authorized European organizations representing local and regional governments from member states of the Council of Europe.
With the consent of the Congress or its organs, delegations of local and regional authorities from non-member
countries that use the status of “guest of honor” at the Parliamentary Assembly as well as observers representing
Zob. G. Krawiec. Europejskie prawo administracyjne. Wolters Kluwer. Warszawa, 2009. S. 42.
Por. A. Mirosławska. Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju regionalnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. 2000,
nr 6, s. 43-55.
3
Zob. H. Izdebski. Rada Europy: organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, SCHOLAR, Warszawa, 1996. S. 57.
4
Zob. T. Szewc. Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Oficyna Wydawnicza
Branta. Bydgoszcz–Katowice, 2006. S. 19.
5
Zob. M.E. Kamińska. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Sprawy Międzynarodowe. 2001, nr 3, s. 85–102.
6
Statutory Resolution. CM/Res (2011) 2 / Adopted by the Committee of Ministers, źródło. URL: http://wcd.coe.int, data
dostępu: 03.09.2016.
1
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European local and regional government organizations may also participate. Congress organizes its work in two
chambers: the Chamber of Local Authorities and the Chamber of Regions. Each of them has a number of seats
equal to the number of seats in Congress. Sessions of the Chambers are held directly before or after the plenary
sessions of the Congress. The Permanent Committee ensures continuity of work between plenary sessions.
In order to make CLRAE more efficient and flexible, both chambers may create small ad hoc working groups
to analyze some of the problems. The Head of the Congress Secretariat, responsible for the management of current affairs, is assisted by the Council of Europe’s officers.
After separating the problems between the two chambers and the statutory committee in accordance with
the Presidium of the chamber to which a given responsibility belongs, it can create, by way of exception, an
ad hoc working group consisting of a limited number of members – up to eleven, equipped with a detailed
mandate – preparation of a report, organization of conferences, monitoring of cooperation projects or specific
intergovernmental activities of the Council of Europe. If the above-mentioned issue belongs simultaneously to
the competences of both chambers, the Presidium of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe
may create, by way of exception, an ad hoc working group common to both chambers.
The essential work on the Congress’s documents and initiatives takes place in working groups. For example,
the Group of independent experts on the European Charter of Local Self-government gathers competent experts
in legal, political or financial fields specializing in issues related to local and regional democracy. The Group
assists the three statutory committees with performing their tasks under the Statute, in particular with regard to
the preparation of reports on the situation of local and regional democracy in the case of states that are the subject of activities undertaken following the adoption of the Charter. In this sense, the basic task of the groups is
to provide legal assistance to Congress in its political mission7. Since the beginning of CLRAE, the number and
composition of working groups has changed frequently. For example, there were previously twenty specialized
groups grouped into four categories: subordinate to the Chamber of Local Authorities, the Chamber of Regions,
both Houses or so-called twin working groups.
Through the observation (monitoring) missions, CLRAE conducts audit visits in all RE Member States, reviewing compliance with the principles contained in the European Local Government Charter. One of the priorities of the Congress’s activities is also the observation of local elections. This activity complements the political
monitoring of the European Charter of Local Self-government, which is the foundation of local democracy in
Europe.
After each visit, a final report is presented. It usually includes chapters on election observation or evaluation
of the implementation of the provisions of the Charter, a description of legal grounds, conclusions and post-audit
recommendations.
The final report is usually presented at a press conference and also placed on the website of an international
organization.
Congress also conducts consultations, for example. among organizations representing European mountain
regions and is a co-organizer of numerous conferences.
The communication policy of the Congress, which is addressed to various target groups, also plays a essential
role. On the one hand, it is a service for citizens and the media, immediately informing them of changes that
affect them. On the other hand, it is a service for local and regional authorities and their associations, informing
them directly about the activities of the Congress and the documents that cover their activities. The goal is to
create clear, concise and relevant messages for each target group based on the communication strategy.
Effective Congress activities would not have been possible without the appropriate financial outlays to
achieve its goals. The budget or its constraint largely affects both the forms in which Congress decides to work
and their effectiveness8.
The organization of territorial administration of member states of the Council of Europe is very diverse. One
of the reasons for this is that some Member States have a federal system or have adopted a regional model that
is approaching federalism, or are unitary states. This is also due to the diversity of the administrative system in
these countries. In particular, there are differences – not necessarily related to the size of the state – in the number
of levels of territorial authorities, as well as in the number of levels in which local government was organized9.
In any event, during the creation of the Congress, the importance of organizing regional issues was stressed – all
7
Zob. Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government, źródło. URL: http://www.coe.int/t/
congress/system/submenucontents_en.htm (Data dostępu: 17.10.2018).
8
Por. Recommendation 393 (2017) of The Congress of Local and Regional Authorities, The budget and resources of the Congress for the next biennium (2018–2019) / Debated and adopted by the Congress on 28 March 2017, 1 st sitting (Doc. CG32(2017)06,
explanatory memorandum).
9
Zob. H. Izdebski. Współczesne modele administracji publicznej, Urząd Rady Ministrów. Warszawa, 1993. S. 78.
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the more so because the European Union already had the Committee of the Regions being the guardian of the
interests of representatives of regions at the level of the European Union10.
Cooperation of the Congress with the local and regional authorities of the member states of the Council of
Europe requires creating a common ground that would allow for the same understanding of basic concepts, to
set common goals and standards and common criteria for assessing the phenomena. Without such a platform,
cooperation is simply impossible. For this purpose, Congress conducts a constructive dialogue with the governments of the Member States and encourages them to involve local and regional authorities more widely in the
decision-making process and assesses compliance with the principle of subsidiarity11.
This cooperation requires that institutions and forms of action in the Member States meet the same principles
and criteria. According to J. Regulski, this aim is served by the conventions of the Council of Europe, and in the
field of local democracy, primarily by the European Charter of Local Self-Government. The set of principles
contained therein is a guideline, indicating the constitutional principles that each country should fulfill in order
to be able to say that its system is democratic and decentralized.
The basis for this cooperation is undoubtedly the attempt by Congress to ensure the participation of local
and regional authorities in the process of European unification as well as in the work of the Council of Europe.
It manifests itself in the promotion of the development of local and regional democracy in Europe as well as the
strengthening of cross-border and inter-regional cooperation. To this end, Congress has the right to make recommendations to the Committee of Ministers and to the Parliamentary Assembly.
The literature emphasizes that the intention of the Congress is to play in the Council of Europe, in parallel
to the Parliamentary Assembly, the role of the “upper house”, or in other words the Senate, representing all European regions equally. At the same time, within the Congress there are tendencies to give more weight to the
institutionally stronger regions enjoying greater autonomy and scope of competence12.
In the sense of the Congress, regional authorities, with the exception of justified state intervention, should
have their own competences, freedom of decision making, democratic structures, as well as adequate personnel
and financial resources.
Local and regional authorities are therefore an important part of the democratic system in Europe13. That
is why there is so much interest on the part of the Council of Europe, which, after all, defends democracy and
human rights. According to the Council of Europe, the region should enjoy a guarantee of self-government,
preferably contained in constitutional norms and, thanks to a council coming from direct elections and executive bodies responsible for it, be able to deal with a significant part of public affairs. The region should decide
its own management structure, be subject to interference by other authorities only to ensure respect for the law,
have its own appropriate resources at its disposal within his scope of responsibility, freedom of association and
appeal to the court14.
CLRAE has repeatedly stated in its reports that elected representatives make decisions close to the people
they represent. However, although the sector has its own democratic legitimacy, it operates within the state
framework as well as in the overall economic context. It faces big challenges when the growing public demand
for more and better services encounters large and resource constraints – which may intensify the phenomenon of
the economic crisis. These tensions have a direct impact on service providers – employees.
In conclusion, it should be stressed that Congress is an important driving force in promoting the concept that
local and regional authorities should have the power to manage their own affairs under the relevant national legislation. In this respect, Congress also influenced the development in the new member states from Central and
Eastern Europe and those who are waiting for membership in the Council. In fact, the LODE (Local Democracy)
program is considered to be remarkably successful15.
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РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
У статті доведено необхідність покращення системи охорони здоров’я як в Україні, так і у світі в цілому.
Представлено приклад Комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної
ради. Подано інформацію щодо розвитку інноваційних технологій у лікарні. Представлено ліжковий фонд та його
використання, роботу лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, діяльність рентгенологічного
відділення. Проаналізовано економічні показники діяльності закладу. Подано рекомендації щодо удосконалення
функціювання закладу на засадах впровадження інновацій.
Ключові слова: система охорони здоров’я, лікарня, інноваційні технології, ліжковий фонд, економічні показники.
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РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В статье доказана необходимость улучшения системы здравоохранения как в Украине, так и в мире в целом.
Представлен пример коммунального предприятия «Ровенская областная клиническая больница» Ровенского областного совета. Дана информация по развитию инновационных технологий в больнице. Представлены коечный
фонд и его использование, работа врачей поликлиники (амбулатории), диспансера, консультации, функционирование рентгенологического отделения. Проанализированы экономические показатели деятельности учреждения.
Даны рекомендации по совершенствованию функционирования учреждения на основе внедрения инноваций.
Ключевые слова: система здравоохранения, больница, инновационные технологии, коечный фонд, экономичес
кие показатели.
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DEVELOPMENT OF THE “RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL” ENTERPRISE
ON THE BASIS OF THE INTRODUCTION OF INNOVATIONS
The article shows that the second half of the 20th century and the beginning of the 21st were marked with a rapid improvement in the health of people on Earth through the use of advanced methods of recovery, treatment, and disease prevention. The necessity of improving the health care system in Ukraine as well as in the whole world is proved. Ukrainian health
facilities are now trying to improve the means of treating and preventing illness. The example of the municipal enterprise
"Rivne Regional Clinical Hospital" of the Rivne Region Council is presented. The author provides the information on the
innovative technologies development in the hospital. For example, the Center for laparoscopic and non-invasive surgical
interventions in the Rivne Hospital is equipped with mini-automatic telephone exchange in order to improve the working
conditions of medical personnel. There is a system of video surveillance with infrared emitters, which allows the nurse from
the workplace to monitor the postoperative patients around the clock. The Department of Cardiovascular Surgery is provided with the equipment of the planned urgent operation with X-ray operation, equipped with surgical cardiomonitor UM-300
and Ukar's electrocardiograf,by Utas the generic complex Advanttex by General Electric (with vascular and cardiological
parameters). With these newest implementations, the numerical results of the hospital are improved.
The bed fund and its use are presented. The hospital's capacity has increased. Optimization of the institution's functioning allowed to reduce the burden on the bed fund. The work of doctors in the clinic (out-patient department), clinic,
counseling shows a tendency to reduce the number of visits to doctors. This also applies to visits with preventive intent. The
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same trend is observed for rural residents. The hospital is actively conducting a survey of patients. One of the most important
surveys is X-ray examination. The number of such surveys over the years has a stochastic nature. The economic indicators
of the institution's activity are analyzed. Assignments for the development of a medical institution are increasing annually,
and this increase in the period from 2010 to 2017 is almost 2.5 times. Recommendations on improving the institution's functioning on the principles of innovations implementation are given.
Key words: health care system, hospital, innovative technologies, bed fund, economic indicators.

Постановка проблеми. Друга половина 20-го століття – початок 21-го ознаменували стрімке покращення здоров’я людей на Землі через використання передових методів оздоровлення, лікування, профілактики хвороб. Середня очікувана тривалість життя (СОТЖ) за останні 100 років суттєво зросла. Так,
у 1900 р. вона становила в середньому 35 років, у 2000 ‒ 65,4, у 2010 ‒ 67,7, у 2050 планується 75 років.
Але в окремих країнах уже зараз СОТЖ досягає 82 років. У світі відзначається значне зростання кількості населення віком понад 65 років. Тому проблема покращання системи охорони здоров’я повинна
стояти серед найважливіших питань нашого суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вдосконалення системи охорони здоров’я досліджувались цілою плеядою видатних науковців. О. Бобровська, І. Хажило представили розвиток управління сферою здоров’я в Україні на корпоративних засадах [1] О. К. Єлісеєва застосувала статистичні
методи в оцінці стану та діяльності медичної галузі України [2]. І. Я. Зима намітив напрями вдосконалення діяльності комунальних закладів охорони здоров’я [3]. В. І. Саричев розглянув глобальні та національні економічні механізми вдосконалення системи охорони здоров’я як складової людського розвитку [4]. В. Б. Шевцовим подано розгляд закладів охорони здоров’я в системі державного управління
розвитком процесу охорони здоров’я [5]. Таким чином подана тематика є дуже актуальною в сучасному
науковому світі.
Мета і завдання дослідження. Українські лікувальні заклади зараз намагаються покращити засоби лікування і профілактики хвороб. Метою цієї статті є розглянути їх на прикладі Комунального підприємст
ва «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради. Це могутній лікувально-діагностичний та інформаційно-аналітичний центр області. Її працівниками є 10 заслужених лікарів України, 11
кандидатів медичних наук. Отож відзначити основні етапи її розвитку, проблеми, перспективи.
Виклад основного матеріалу. Лікарня містить у собі єдині центри та відділення в Рівненській області, Центр лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань, із метою поліпшення умов роботи медичного персоналу обладнаний міні-АТС. Наявна система відеоспостереження з інфрачервоними
випромінювачами, яка дозволяє медичній сестрі з робочого місця цілодобово стежити за післяопераційними хворими. У Центрі мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги є 2 хірургічних
лазерних апарати для виконання втручань на передньому та задньому відрізках ока. В Обласному центрі хірургії органів травлення, ендокринології та шлунково-кишкових кровотеч опубліковано понад 80
наукових праць, запропоновано 54 раціоналізаторські пропозиції, запатентовано 7 винаходів, запроваджених у лікарнях та клініках області. Відділення серцево-судинної хірургії забезпечено обладнанням
планованої ургентної операційної з рентгенопераційною, оснащеними хірургічними кардіомоніторами UM-300 й  електрокардіографом «Юкард» виробництва фірми Utas, ангіографічним комплексом Адвантекс виробництва Дженерал Електрик (із судинними та кардіологічними параметрами). Співробітники опікового центру розробили й виготовили на радіозаводі та розповсюдили по Україні, ближньому
зарубіжжі ДФТУ-02 ‒ двохканальні фізіотерапевтичні установки, ІУФІК-1 ‒ інфрачервоні опромінювачі
хворих. Уперше в Україні впроваджені в лікувальну практику інфрачервоні лампи.
Таблиця 1
Ліжковий фонд та його використання Комунальним підприємством
«Рівненська обласна клінічна лікарня» [6]
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Кількість ліжок
середньорічних
725
725
725
725
725
725
715
675

Надійшло хворих усього

Виписано

Проведено хворими ліжко-днів

21815
22644
22991
23037
23515
24638
24800
24754

20922
21733
22809
22776
23191
24384
24541
24480

244281
255089
261359
259652
262354
271109
269999
260978
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За допомогою цих новітніх впроваджень покращені і числові результати діяльності лікарні (таблиця
1). Оптимізація функціювання закладу дозволила знизити навантаження на ліжковий фонд. Із 725 ліжок
у 2010 році їх число знизилось до 675 у 2017 році. При цьому пропускна спроможність лікарні зросла.
Так у 2010 році пролікувалось 21815 осіб, а у 2017 це число зросло до 24754 осіб, тобто на 2939 осіб.
Кількість виписаних теж суттєво зросла. Таку ж динаміку ми можемо спостерігати і щодо ліжко-днів.
У наступній таблиці відображено роботу лікарів поліклініки з приводу відвідувань лікарів щодо профілактичних заходів та з приводу захворювань (таблиця 2). Ця таблиця відображає той факт, що з роками, за виключенням 2012, кількість відвідувань падає. Так можна сказати щодо відвідувань із профілактичними намірами, коли їх число впало з 205654 у 2010 році до 166743 у 2017 році, тобто зменшення
відмічається майже на ¼. Така ж тенденція спостерігається і щодо сільських жителів (відповідно, кількість відвідувань у 2010 році – 111387, в 2017 – 91650). Щодо відвідувань дорослих із приводу захворювань, то їх число знизилось із 181819 у 2010 році до 142113 у 2017 році, тобто більше ніж на ¼. Щодо
дітей, то тенденція зберігається. Тут кількість відвідувань впала майже в 2 рази (з 6803 в 2010 році – до
3406 в 2017 році).
Таблиця 2
Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації
в Комунальному підприємстві «Рівненська обласна клінічна лікарня» [6]
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Кількість відвідувань
лікарів виключно з профілактичними намірами
205654
198617
195745
201157
203717
196362
194048
166743

У тому числі
сільських
жителів
111387
110541
109632
110795
112705
108834
107764
91650

Кількість відвідувань лікарів
із приводу захворювань дорослими від 18 років і старше
181819
164379
171648
180310
181837
139057
168761
142113

Кількість відвідувань лікарів із приводу захворювань
дітьми віком до 18 років
6803
4439
4304
4348
4764
1281
3759
3406

У лікарні активно проводяться обстеження хворих. Одними з найважливіших обстежень є рентгенологічні обстеження (таблиця 3). Як бачимо з таблиці, кількість рентгенодіагностичних апаратів та устаткування в лікарні зростає з 15 в 2010 році до 18 у 2017 році, тобто на три одиниці, у зв’язку придбанням
лікарнею нового оздоблення. Отож, більше хворих можуть бути обстеженими за один і той же час, що
теж підтверджують дані з таблиці. Тобто, якщо у 2010 році кількість рентгенодіагностичних досліджень
було 19390, то до 2017 року їх кількість зросла майже у півтора рази й досягла кількості у 31783. Невелике зменшення їх спостерігається у 2017 році після різкого зростання у 2016 році з 26344 у 2015 році.
Але це виявляється у зв’язку зі стохастичним характером поступлення хворих у лікарню і згладжується
при великій тривалості часу.
Таблиця 3
Діяльність рентгенологічного відділення Комунального підприємства
«Рівненська обласна клінічна лікарня» [6]
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Кількість діючих
рентгенодіагностичних апаратів та устаткування
15
16
16
16
16
18
18
18

Кількість
рентгенодіагностичних досліджень
19390
18851
19427
24148
25844
26344
32120
31783

Представимо економічні показники розвитку цієї лікарні (таблиця 4).
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Таблиця 4

Економічні показники за Комунальним підприємством
«Рівненська обласна клінічна лікарня» (грн.) [6]
№
за/п

Назва

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Асигновано

63264899

65815174

72244727 75274399

86935310 128454444 128189700 156047700

2

Касові видатки
Вартість 1-го
ліжко-дня
– по медикаментам
– по продуктах
харчування
– для ветеранів
війни
Із профінансованої суми
– на заробітну
плату

62994638

65761746

71998562 75015646

86614608 124183144 124678641 155701089

4,78

6,21

5,85

3,36

3,25

11Ю78

7,82

18,14

6,7

7,2

7,3

7,51

6,69

8,36

9,61

8,42

22,32

23,9

27,00

27,87

27,86

36,86

42,6

46,6

43275800

44142453

53311138 57096624

58505452

66843000

66044744

93377016

– на медикаменти

10572300

11120199

9168327

8538882

17167207

29010025

44587820

42236660

– на продукти
харчування

1618500

1999634

1998261

1902204

1902270

2942152

1902269

2303096

4833100

5235940

6026356

6707089

6355999

8837939

8279971

10244662

125957

367260

182500

618298

675362

871525

909599

931667

3

4

– на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв
– на прання

Як бачимо, асигнації на розвиток медичного закладу зростають щорічно, і це зростання за період із
2010 по 2017 рік майже в 2,5 рази. Вартість одного ліжко-дня за медикаментами виросла в 3,8 рази у 2017
році у порівнянні з 2010 роком і склала 18,14 грн. У той же час вартість одного ліжко-дня за продуктами
харчування виросла набагато менше – тільки в 1,25 рази. Тобто, зважаючи на інфляцію й на зростання
курсу долара, можна сказати, що це відбувається за рахунок якості харчування в лікарнях по Україні в
цілому. Для ветеранів війни вартість одного ліжко-дня виросла майже в два рази і в 2017 році склала 46
грн. Проаналізуємо профінансовану суму. На заробітну плату пішло у 2,25 разів більше в 2017 році, ніж
у 2010 році і склало 97377016. Але це не дуже велика сума, зважаючи на великі темпи зростання цін в
Україні. Щодо медикаментів, то тут можна сказати, що зростання відбувалось великими темпами (майже
в чотири рази) і склало у 2017 році 42235680. Фінансування забезпечення продуктами харчування збільшилось трохи менше, ніж у півтора рази, і склало у 2017 році 2303096 проти 1618500 у 2010 році. Набагато більше витрачатися стало порівняно з 2010 роком на комунальні послуги й енергоносії (більше ніж
у 2 рази), до чого призвело різке зростання цін на енергоносії в країні. У той же час на прання зростання
відбулось у 7,4 рази у зв’язку з різким подорожчанням електроенергії.
Висновки. На останок можна сказати, що Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна
лікарня» Рівненської обласної ради є зразком щодо впровадження новітніх технологій у галузі охорони
здоров’я. Тому основні тенденції розвитку цього закладу є позитивними. Так, пропускна спроможність
лікарні за 2010–2017 рр. зросла. Зросла кількість рентгенодіагностичних досліджень, флюорографій органів грудної клітини, ультразвукових досліджень. Негативним моментом функціювання цього закладу є недостатнє фінансування з боку Державного бюджету на харчування хворих і недостатній рівень
економії електроенергії. Необхідно надати рекомендації закладу охорони здоров’я щодо впровадження
новітніх енергозберігальних технологій, а державним органам ‒ щодо збільшення фінансування закладів
охорони здоров’я.
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ORGANIZATIONAL CULTURE AND CLIMATE
IN SHAPING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES –
SELECTED PROBLEMS OF SOFT MANAGEMENT OF AN ORGANIZATION
Culture and organizational climate are factors involved in the process of shaping the competitiveness of organizations,
including enterprises. The issues raised in this paper are emphasizing interdisciplinary management and outline the problem, which is a part of a soft management area. The aim of the study is to present organizational culture and climate in
shaping the competitiveness of enterprises. A research hipothesis was taken: competitiveness of enterprises can be shaped
by culture and organizational climate which are inherent elements of soft management. Presented hypothesis was developed
based on the interpretations of literature, which uses, among other things: logical reasoning (otherwise: logical thinking)
and perception, allowing to combine different aspects into one compact unit and giving the image of the analyzed reality.
Key words: organizational culture, organizational climate, soft competitiveness, soft management.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА І КЛІМАТ У ФОРМУВАННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ – ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ
М’ЯКОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Конкурентоспроможність підприємств спричиняється культурним та організаційним кліматом, що є не
від’ємним елементом м’якого управління. Метою дослідження є представлення організаційної культури та клімату у формуванні конкурентоспроможності підприємств. Культура та організаційний клімат є факторами, які
беруть участь у процесі формування конкурентоспроможності організацій, зокрема підприємств. Питання, порушені в цьому документі, наголошують на міждисциплінарному менеджменті.
Ключові слова: організаційна культура, організаційний клімат, м’яка конкурентоспроможність, м’яке
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И КЛИМАТ В ФОРМИРОВАНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ – ИЗБРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЯГКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Конкурентоспособность предприятий может определяться культурным и организационным климатом, который является неотъемлемым элементом мягкого управления. Цель исследования – представить организационную
культуру и климат в формировании конкурентоспособности предприятий. Культура и организационный климат
являются факторами, влияющими на процесс формирования конкурентоспособности организаций, в том числе
предприятий. Вопросы, поднятые в этом документе, делают акцент на междисциплинарном управлении.
Ключевые слова: организационная культура, организационный климат, мягкая конкурентоспособность, мягкое
управление.
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1. Introduction
Every organization seeks to create the development, which can be achieved, among others by soft management based on organizational culture and climate, at the same time inscribing into soft competitiveness. The
problem of culture and organizational climate is moved in a number of papers forming the picture of the complexity of their subject matter.
The aim of the study is to present organizational culture and climate in shaping the competitiveness of
enterprises. A research hipothesis was taken: (hipothesis 1.) competitiveness of enterprises can be shaped by
culture and organizational climate which are inherent elements of soft management. Presented hypothesis was
developed based on the interpretations of literature, which uses, among other things: logical reasoning (otherwise: logical thinking) and perception, allowing to combine different aspects into one compact unit and giving
the image of the analyzed reality. This method uses, inter alia: theoretical experience, practical experience and
theoretical and practical experience (combining theory and practice). This method is widely used in the world
of science and business practice, forming the basis of the reactive or proactive human activity both in the world
of science, as well as in the world of business practice and mutually permeates the world of science and business
practice. In logical reasoning this method may be called the queen of methods (Leśniewski, 2017, p. 78).
2. Organizational culture and organizational climate – the concept, the essence, the importance
Organizational culture (Budzanowska-Drzewiecka, Marcinkowski, Motyl-Adamczyk, 2016, p. 5–168) is an
integral element (factor) associated with the organization, including the company. This culture is created by a
personal culture of employees or managers and executive employees (subordinates) working together for the
good of the organization. Organizational culture determines many aspects of the development of any organization. Patterns of thinking, perception or behawior of the organization’s members perpetuate in the form of organizational culture. You can even say that organizational culture is a management model based on soft thinking,
perception and behaviour of the employees. Culture shapes the life and development of every society. It is a way
of life, enabling ties, relations between members of society as well as contacts at the place of work of the organization. Thanks to the culture one can understand the general principles and rules that affect the lives of each
of us. Culture is the beginning and the end of the organization. The true nature of man is shaped by the family,
peers or place of work. In the process of socialization personality is formulated and the traditions and cultural
values are
 absorbed (Price, Crapo,2003, p. 11).
A very important role in shaping the culture was played by a sociological and anthropological science, paying
attention to the fact that culture is not a work of nature, but arises as a result of human labor. Culture is a concept
that applies not only in the humanities but also in organization and management, where organizational culture is
identified with the company’s organizational effectiveness of solutions.
Overall (holistic) approach to culture points to three main categories (Czermiński, Czerska, Nogalski, Rutka,
Apanowicz, 2002, s. 583):
1) material category, consisting of techniques aimed at direct satisfying of the material needs;
2) social category, which includes the relationships and connections between people;
3) symbolic category, including general values and
 spiritual needs of man, societies and organizations.
The beginning of the discussion over organizational culture dates back to 1951 through A. Jaguesa. He
defined culture as the traditional way of thinking and actions of members of the organization, which must be
learned. By examining the culture of the factory in England – A. Jagues noted that it manifests itself in the
scheme of performing the same actions and things, which promotes the formation of the custom accepted by the
members of a specific group. In the first half of the twentieth century cultural phenomenon was noted by American sociologist E. Mayo. As a result of research he came to the conclusion that the most important factor is to
recognize human performance and listen to the employee by a superior, and it is not, as it is commonly regarded,
payment for work done. He highlighted the fact that a culture is formed for a plurality of informal groups that
demonstrate the mentality of the group having a common habits and the regularity of performing specific actions. A similar view was shared by P. Blau, who, as a result of the observations, stated that culture is a source
of business growth.
Many definitions of organizational culture mean that there is no single definition of capturing all the factors
forming the organizational culture. Each author presents his own point of view and therefore onecan determine
that are many authors there are so many definitions of culture. According to J. Penca, culture is a system of values, attitudes and patterns of behavior that has been shaped by history. The components of this definition, affect
the development of the relations of members of the organization with the external environment, affecting the
inner life of an organization (Penc, 1997, p. 207). In turn, M. Koster called the process of organizational culture
a characteristic of the limited space-time organization, which held organizational activities, as they are perceived
by their actors (Kostera, 1996, s. 13). Culture allows communication between members of the organization, af48
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fects their choices, decisions and actions. The importance of cultural organizations has many aspects including:
the economic, financial, political aspect or the aspect of employment and dismissal of employees.
Culture is processes which is happening and therefore defines the climate and the ideology of an organization
(Mole, 2000, p. 265). Organizational culture is a set of values that helps its members understand the organization, what it stands for, how it works, what it considers important. Organizational culture (Sułkowski, 2012) is
strongly linked to organizational climate and therefore it is worth to point out the differences between climate
and organizational culture. First, organizational culture is a relatively stable product and the organizational climate can undergo numerous and rapidly successive changes. Secondly, in different groups – the culture is different, and organizational climate may vary in connection with the boundaries that separate groups of people – eg.
the boundaries of organizational units, or ways to control by superiors / managers.
Organizational climate is the same as the feelings of employees that apply to their positions and the atmosphere in the workplace.
3. Determinants of organizational climate
Organizational climate should encourage the involvement of employees in the activities of the organization.
According to B. Kowalski – involvement of employees expresses the extent to which a person personally starts
helping organizations doing better than that is defined by the responsibilities for the position (Smyth, 2009, s.
234).
K. Truss highlights the three dimensions of engagement, taking into account the commitment: cognitive,
emotional and physical. In turn, S. Cook supplements them with: thinking, feeling and action. The most obvious
form of motivation is the effort. Noteworthy is the fact that the unit functioning in the organization does that: by
necessity, a sense of obligation, because of the emotional attachment to the organization.
Forms of involvement of participants in organization complement and penetrate one another. The increase in
the involvement of the employees affects the climate of organizations (Lipińska-Grobelny, 2010, p. 216).
Organizational climate is the atmosphere in the organization, which has an impact on the participants of the
organization. Each member feels the atmosphere in an individual (subjective) way, eg. as a friendship or hostility, warmth or coldness, distrust or openness, support, or lack thereof, innovation or stagnation, passivity or
commitment, tenacity or submission (Mikuła, 2000).
Since the climate of the organization is associated with the perception – it is an individual (subjective). It
can therefore talk about the complexity of the climate. On the one hand – it affects employees’ motivation and
effectiveness, on the other – it is the satisfaction of employees, achieved successes and benefits for the common
organization of work.
But there is no pattern that would allow to build the organizational climate based on trust and knowledge. Each
organization needs to find and work out the best solutions for themselves. Possible solutions included (Evans,
2005, p. 56-57):
1) resignation from imposing so called ready modes of action on their employees,
2) launching the mechanisms that trigger a sense of belonging to the group,
3) building relationships that build trust and a sense of community,
4) encouraging experimentation,
5) provoking the exchange of knowledge,
6) building an atmosphere in which the origin is of little importance,
7) tolerating errors and helping in drawing conclusions.
Both culture and organizational climate determines the management of the organization. Elaboration of appropriate organizational culture should lead to an increase of of innovation of an organization or enterprise. It
can be argued that the climate and organizational culture fully form the ability to soft manage the organization.
4. Factors determining the competitiveness of enterprises versus the climate and organizational culture
The problem of competitiveness (Jedynak, Budzanowska-Drzewiecka, 2017, p. 5–130) is not detached from
the reality of the organization (company), it is a necessary condition for achieving a competitive advantage
on the market. Competitiveness can be developed in various forms, including in the soft form, in other words
through organizational culture and climate. Company’s competitiveness should be understood as its ability to
efficiently achieve its goals in the arena of market competition (Brdulak, Jakubik, 2010, p. 81). Competitiveness
can be seen through many prisms including: the ability, effectiveness and efficiency. There is a view of the success on the global market, which is determined by previously won competitive struggle on the local, regional,
national market (Porter, 2001, p. 246).
Analysis of the competitiveness of enterprises lead to the isolation of competitiveness relating to specific
areas and factors being the result of competitiveness, which are linked to relationships of cause and effect (Grabska, 2004, p. 212):
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1) real (resulting) competition of company,
2) the competitiveness of the enterprise determined by customers,
3) competitiveness of resources and skills of the company,
4) competitiveness of the system of functioning of the economy, defined as the level of economic freedom,
5) competitiveness of the factors of production of the country and the region.
Competitiveness can be seen as a system of objects, events, processes and activities, through which the company seeks to achieve its objectives in the arena of market competition. Competitiveness is the need for organizations to achieve competitive advantage (Baran, 2015, p. 5–182).
The competitiveness of enterprises is shaped by many factors interacting in the short and long term, both
endogenous and exogenous. The main problem is to identify those factors that have a significant impact on the
competitiveness of a business entity. One can speak of the competitiveness as a variety of components which
form it.
Traditional concepts of competitiveness of the company focused on real factors and mechanisms of competitiveness, while the new – on the factors and mechanisms of the sphere of regulation. Z. Pierścionek points out
that the traditional concepts of competitiveness of the company focus on basic market factors of competitiveness
and their direct sources. According to Z. Pierścionka the most important concepts are (Pierścionek, 2011, p. 93):
1) the concept of cost competitiveness, based on the effects of the large scale of production, specialization,
standardization and effects of experience.
2) quality leadership and quality control systems.
3) competition based on the enterprise’s market power.
4) marketing concept of competitiveness.
5) cost leadership and differentiation.
Determinants of competitiveness are factors over which the company must respond – predict them, recognize
and classify as opportunities or threats, weaknesses or strengths. These factors may cause a positive or negative
impact on the process of building a competitive advantage. Actions that lead to the desired level of competitiveness become subject to management.
Competitiveness can be shaped in the form of soft competitiveness (Leśniewski, 2015, p. 231-235). This
form of competitiveness is based inter alia on the organizational culture, where culture is a component of the
organizational climate. In order to develop the competitiveness of the organization based on soft competitiveness, this climate and organizational culture must have quality employees who, through their commitment,
contribute to the achievement of the organization’s competitive advantage. The quality of staff is a showcase of
the organization. Without man there is no organization, including even virtual organizations. Therefore, happy
and motivated employee or employee organization with a serene climate and suitable organizational culture will
facilitate the development of competitiveness in order to achieve a competitive advantage.
5. Summary
Competitiveness is not only an integral part of achieving competitive advantage, but also the vision of the
organization (company) in a strategic perspective. Formation of competitiveness is an extremely important process of recognizing the factors contributing ultimately to gain a competitive advantage. One of the forms and directions of development of competitiveness adopted in this study is soft competitiveness considered through the
prism of organizational culture and climate*.16Organizational climate as the atmosphere in the workplace can contribute to improving or weakening the effectiveness and organizational efficiency. So conceived organizational
climate strongly fall within the norms, values, beliefs and behaviors of employees recognized as organizational
culture. Therefore climate favorable to employees and organizational culture is made by important factors of
competitiveness, including soft competitiveness. To shape the soft competitiveness one should use a soft management instruments. Following that analysis, we can conclude that the organizational climate and culture are
complementary elements of both soft competitiveness and as well as soft management. The organization taking
care of the quality of the organizational climate and culture contributes to raising the level of competitiveness
resulting ultimately in achieving a competitive advantage.
Research hypothesis presented in the form of: competitiveness of enterprises can be shaped by organizational culture and climate which are inherent elements of soft management after analyzing the research takes the
form of a confirmed positive thesis, that competitiveness of enterprises can be shaped by organizational culture
and climate which are inherent elements of soft management.
This study is another step in the scientific controversy not only between scientists but also between business
practices. Achieving convergence of points of view will contribute to closer cooperation between science and
business practice.
*
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УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ЯК СКЛАДОВА БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ
У статті розглядаються поняття бренду, брендингу та бренд-менеджменту. Розглянуто декілька аспектів
щодо трактування поняття «бренд» та робиться спроба здійснити підходи його визначення. Виділено основні
проблеми донесення запланованого образу бренду до споживача.
У статті окремо розглядається поняття «цінності бренду». Продемонстрована система управління брендом
та принципи управління брендом. У результаті дослідження наведена стратегія позиціювання бренду.
Ключові слова: бренд, брендинг, торгова марка, бренд-менеджмент, принципи управління брендом.
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УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА
В статье рассматриваются понятие бренда, брендинга и бренд-менеджмента. Рассмотрены несколько
аспектов относительно трактовки понятия «бренд» и делается попытка осуществить подходы его определения.
Выделены основные проблемы донесения запланированного образа бренда к потребителю.
В статье отдельно рассматривается понятие «ценности бренда». Продемонстрирована система управления брендом и принципы управления брендом. В результате исследования приведена стратегия позиционирования
бренда.
Ключевые слова: бренд, брендинг, торговая марка, бренд-менеджмент, принципы управления брендом.
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BRANDS CONTROL AS BRAND-MANAGEMENT COMPONENT
The high degree of technology development has reoriented modern business to the competition of brands, the strengthening of which provides enterprises with significant advantages in the market. Modern brands are important elements of
the enterprises' activities. As symbols of commercial activity they occupy a significant place in consumer consciousness and
cause a holistic set of associations and images.
The purpose of this article is to review the existing theoretical material concerning the substantiation of the brand and
brand management and to formthe a holistic definition of the concept of «brand».
The article deals with the concept of brand, branding and brand management. Several aspects of the "brand" interpretation are considered and an attempt to organize the approaches to the definition of "brand" is made. The main problems of
presentating the planned image of the brand to the consumer are highlighted.
In the article the concept of "brand values" is considered separately. The brand management system and brand management principles are demonstrated. As a result of the research the brand positioning strategy is presented.
On the basis of the analysis, the essence of the concept of the brand is defined as a trademark characterized by a high
degree of consumer loyalty to the product. It was also revealed that brand management is a management activity that aims to
create a long-term strategic assets, increase profitability and strengthen the brand's position in the market through effective
positioning.
Key words: brand, branding; trademark; brand management; principles of brand management.

Постановка проблеми. Із розвитком технологій, коли конкуренція на ринку посилюється, особливо
актуальними стають питання щодо організації управління торговими марками. Сучасні бренди відіграють важливу роль у діяльності підприємств, є символами комерційної активності, займаючи певну роль
у свідомості споживача, викликаючи при цьому набір асоціацій та образів, забезпечуючи емоційний
зв’язок між їх сприйняттям та функціональністю товарів.
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У сучасних ринкових умовах кількість нових товарів і послуг стрімко збільшується, внаслідок чого
першочерговим завданням виробників стає проблема залучення уваги потенційних споживачів. Усе більше компаній сприймають бренд як основну умову свого успіху. Бренд є одним з основних нематеріальних активів у формуванні стійкої конкурентної переваги.
За рахунок того, що бренд є одним із головних стратегічних активів компанії, різко зростає потреба
в освоєнні теоретичних основ бренд-менеджменту. Підприємства не просто диференціюють продукцію,
виділяючи її від конкурентів, вони активно працюють над відкриттям нових інститутів, які спеціалізуються на розробці та розвитку брендів.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У сучасній літературі велика увага приділяється методології формування концепції бренд-менеджменту, в основі якого лежить формування й управління брендом товару. Велика кількість учених, науковців, маркетологів пишуть на цю тему, серед них:
Д.А. Аакер, Г. Даулинг, П. Фелдвік, Д. Огілві та інші.
Метою даної статті є дослідити теоретичний матеріал щодо обґрунтування сутності бренду та брендменеджменту та сформувати єдине визначення поняття «бренд». Для досягнення цієї мети було визначено такі основні завдання: визначити сутність поняття бренду та бренд-менеджменту, охарактеризувати
принципи управління брендом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існує декілька підходів до розуміння бренду і процесу
управління ним. Із точки зору маркетингового підходу, бренд – це обіцянка, а брендинг – це процес
створення й управління брендом. У спеціальній економічній літературі можна зустріти велику кількість
трактувань щодо визначення бренду. Розглянемо декілька з них. У цих трактуваннях робиться акцент на
різні аспекти:
● ідентифікацію товару і його відмінність від конкурентів.
«Бренд – це ім’я або символ, який ідентифікує продукт. Успішний бренд ідентифікує продукт, який
має конкурентну перевагу» [11, с. 75].
● акцент на сприйнятті товару споживачем.
«Бренд – це набір сприйнять в очах споживача» [7, с. 23].
● акцент на обіцянці виробника споживачу.
«Бренд – це сукупність назв та інших символів, які використовуються для ідентифікації продукту, і
«обіцянка», яка дається покупцю» [4, с. 34].
● акцент на створення додаткових цінностей.
«Бренд – це товар, який відповідає функціональним потребам деяких користувачів і представляє їм
додаткову цінність, здатну задовільнити певні психологічні потреби і спонукати до покупки» [5, с. 55].
Складність однозначного визначення поняття «бренд» можна пояснити рядом причин. Бренд є багатоаспектним поняттям, і це визначення можна розглядати як із позицій компанії, так і з позиції споживача. Бажаний образ бренду, який би хотів отримати виробник, і поточне його сприйняття покупцями не
завжди тотожні. Інша причина – поняття «бренд» у міру зміни зовнішнього маркетингового середовища
еволюціонує та наповнюється новим змістом. Бренд розвивається впродовж усього свого життєвого циклу, трансформуючи свою сутність від сукупності ідентифікувальних зовнішніх ознак до чітко сприйнятої споживачами унікальної цінності, яка становить ядро сутності бренду [10, с. 88].
Розглянемо основні проблеми донесення запланованого образу бренда до споживача та встановлення
зворотнього зв’язку:
● конкурентні повідомлення;
● слабке позиціювання;
● інші сигнали відносно бренду;
● неефективні повідомлення;
● неправильний вибір медіа.
Конкурентні повідомлення. Кожного дня споживачі контактують із тисячами повідомлень, із яких
вони помічають не більше 5%, а реагують на 1% [6, с. 67].
Слабке позиціювання – споживач не має точного образу у своїй свідомості щодо бренду.
Інші сигнали відносно бренду. Не завжди компанія може контролювати весь потік інформації про
бренд. Споживач може отримати її від різних джерел.
Неефективне інформування. Компанія повинна чітко інформувати про ідентичність бренду та донес
ти його до цільової аудиторії в доступній формі.
Неправильний вибір медіа. На сьогодні, повідомлення про бренд можна донести за допомогою різних
інструментів маркетингової комунікації: реклама, PR, спонсорство, особистий продаж. Від вибору каналу залежить охоплення та довіра до бренду зі сторони покупця.
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Отож, головною метою брендингу є досягнення запланованого образу бренду.
Існує велика кількість обґрунтувань значення «бренд», та більшість авторів стверджують, що бренд
– це не просто торгова марка, це значно більше, ніж продукт. Поняття бренд ширше, оскільки до нього
належить ще сам товар або послуга, яка включає в себе всі характеристики, очікування, обіцянки будьяких переваг, дані засновником бренду, тобто те значення, яке передають самі творці [3, с. 65–69].
Яка ж різниця між брендом та торговою маркою? На нашу думку, вона полягає в тому, що торгова
марка стає брендом саме тоді, коли не тільки власник, але і споживач починає усвідомлювати її потребу.
Девід Огілві, визначний рекламіст та копірайтер, стверджував, що бренд – це невловима сукупність
властивостей продукту: його імені, упаковки та ціни, історії, репутації і способу рекламування. Бренд
також є поєднанням враження, яке він справляє на споживачів, та результатом досвіду споживачів у використанні бренду [8, с. 155].
Сьогодні брендинг виступає як стратегічний орієнтир сучасного підприємства, ставлячи перед собою
мету, яка полягає у створенні довгострокової лояльності клієнта.
Отже, на нашу думку, брендинг – це діяльність, яка спрямована на створення, просування та реалізацію брендів, є єдиною системою алгоритмів, методичних розробок для комплексного управління
брендом, товаром та підприємством із метою створення довгострокових позитивних взаємовідносин зі
споживачами.
На сьогодні вже недостатньо просто створити бренд, розробити концепцію позиціювання, створити
логотип. Для того, щоб привернути увагу споживача та заволодіти його прихильністю, необхідно створити зв’язок між споживачами та брендом, включивши в бренд певні цінності [1, с. 464].
Що таке цінності бренду? Це всі ті характеристики, які позитивно впливають на споживача та які
відрізняють бренд від йому подібних. Клієнт бажає більше, ніж просто якісні та функціональні товари.
Справжньою цінністю стають такі якості бренду, які дають споживачеві задоволення від використання
продукту. Для того щоб їх визначити, необхідно мати чітке знання того, чого хоче цільова аудиторія і які
її мотиви при здійсненні покупки.
Із позиції управління, бренд має декілька призначень. Перше: він є інструментом управління, за допомогою якого підприємство активно впливає на споживачів, тобто зацікавлених осіб. При цьому формується імідж як самого підприємства, так і його продукції. У цьому напрямку, бренд є інструментом
досягнення стратегічних цілей організації. Друге – це ступінь впливу бренду на свідомість споживачів,
на купівельну спроможність та можливості управління самим брендом, що істотно залежить від стану
ринкового середовища [9, с. 45–52].
Саме зовнішнє середовище є головною складовою стратегії бренду, оскільки формує специфіку поведінки споживача та організацій на ринку.
Система управління брендом включає в себе такі елементи: мета, принципи управління брендом,
технології та методи управління.
Мета представляє ідеальний образ бажаного та необхідного. При цьому головною метою управління
є максимальне задоволення інтересів персоналу та їх потреб; ідеться про стратегічне збільшення його
вартості.
До основних принципів можна віднести принцип науковості, принцип цілісності, принцип сучасності, принцип уваги до споживача, принцип сталості та інші [11, с. 43].
Як відомо, технології реалізуються за допомогою набору методів, які поділяються на загальні та конкретні. Методи реалізуються за допомогою різних методик.
До вихідних даних управління брендом входять частка споживчого ринку, лояльність споживачів до
бренду, соціально-демографічний портрет цільової аудиторії, інтенсивність споживання, обсяг та місткість ринку, мотиви покупки, зацікавленість клієнта в товарі, імідж товарної групи, алгоритм здійснення
покупки.
Для управління брендом використовуються такі інтегровані критерії: запам’ятовуваність, рівень лояльності та частка продажів.
Як завоювати лояльність споживача до торгової марки? Існує один важливий аспект стратегії управління брендом – залучення споживача до створення бренду. За допомогою соціальних програм, благодійних акцій бренд формує зв’язок зі споживачем, який виходить за рамки простої лояльності до бренду.
Стратегія позиціювання бренда характеризується місцем, яке він займає у свідомості споживача. Навіть більше, існує перелік параметрів, за допомогою якого можна оцінити глибину позиціювання для
кожного виду продукції чи послуги. Є декілька правил, яким потрібно слідувати при позиціюванні бренда у свідомості споживача:
● Дотримуватися унікальності для чіткої диференціації від конкурентів;
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● Обіцянки бренду мають бути підтверджені фактами. Багато компаній рекламують продукцію за допомогою відомих блогерів, артистів, спортсменів для формування позитивного враження потенційних
споживачів;
● Позиціювання має відповідати якості, ціні та іміджу споживача. Продукція масового споживання
повинна бути доступна всюди (масове позиціювання). Ексклюзивні товари повинні мати власні центри
реалізації, також доступні цільовій аудиторії (ексклюзивне позиціювання). Масова дистрибуція ексклюзивної продукції може нанести велику шкоду бренду [2, с. 352].
При створені бренду слід відмовлятися від використання традиційних засобів масової інформації.
Враховуючи досвід європейських компаній, можна прийти до висновку, що комунікації через традиційні
ЗМІ неефективні та досить дорогі.
Сьогодні постає питання: делегувати бренд-менеджмент рекламному агентству чи займатися самим?
Великий досвід у делегуванні бренд-менеджменту рекламному агентству мають американські компанії. Небезпека такого делегування може проявитися в появі конфлікту між менеджерами вищої ланки та
їх головним активом – брендом, рушійною силою зростання нових можливостей. Більшість рекламних
агентств віддають перевагу традиційним ЗМІ, вважаючи їх головним інструментом бренду. Тому малоймовірно, що вони будуть прагнути до використання альтернативних засобів у створенні бренду.
До переваг стратегії управління активами бренда можна віднести таке: чітке прийняття рішень, збільшення прибутку, випуск нової продукції, залучення кращих фахівців, мотивація працівників, лояльність
споживачів, внаслідок яких повторюються покупки, позитивне ставлення ринку, збільшення доходів
акціонерів та інших зацікавлених осіб, впевненість у масштабах усієї компанії.
За таких умов, керівник сам або за допомогою бренд-менеджера повинен керувати процесами, які
знаходяться поза територією організації. Для цього організовуються рекламні кампанії, промоакції та
інше. Сам бренд-менеджер має стати носієм цього бренду.
Висновки. Вищевикладене дає підстави стверджувати, що бренд – це торгова марка, яка характеризується високим ступенем лояльності споживача до певного товару, за рахунок відповідних якостей та
властивостей. Своєю чергою, бренд-менеджмент – це управлінська діяльність, яка спрямована на створення довгострокових стратегічних засобів, підвищення прибутковості та посилення стану торгової марки на ринку за допомогою комунікацій – ефективного позиціювання.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
У роботі узагальнено теоретичні положення та методичні підходи щодо управління організаційно-економічними змінами в організації. Зроблено висновок, що для досягнення цілей організаційно-економічних змін в організації
необхідне створення такої системи управління, щоб у всьому діапазоні можливих впливів зовнішнього середовища
на організацію, що характеризуються певною швидкістю й інтенсивністю змін, всі її підсистеми виконували свої
функції регламентованим чином.
Ключові слова: управління, організаційно-економічні зміни, організація, бізнес.
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В работе обобщены существующие теоретические положения и методические подходы к управлению организационно-экономическими изменениями в организации. Сделан вывод, что для достижения целей организационно-экономических изменений в организации необходимо создание такой системы управления, чтобы во всем диапазоне возможных воздействий внешней среды на организацию, который характеризуется определенной скоростью
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THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF MANAGING ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC CHANGES IN A COMPANY
The research summarizes the existing theoretical concepts and methodological approaches to the management of organizational and economic changes in a company. It has been determined that organizational and economic changes are
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a process of a company transformation due to the influence of external factors, changes in the approaches to managing
internal resources of an enterprise: personnel, structure, finances, technology, etc. It has been found out that change management includes identifying destabilizing forces, determining market leveling, choosing appropriate methods to use and
creating the most effective change strategy, as well as applying these elements more effectively. The article shows that today,
with the development of information technologies and an increase in the uncertainty of the external environment, the issues
of timely recognition of threats to the existence of organizations, stability, and development opportunities are coming to the
fore. They are becoming the criteria for evaluating the effectiveness of the management system, the internal rationality of
its organization fades into the background, strengthening the position of the situational approach to management. On the
basis of theoretical provisions regarding the program method, a model has been created for managing organizational and
economic changes in a company. The model singles out five blocks of managerial actions corresponding to the components
of the management system. In accordance with the suggested model, the cyclical nature of the management process of organizational and economic changes in a company has been highlighted as its main feature, which means constant adjustment
of the strategy, subject to the availability of changes both inside and outside the company.
The process of managing changes in a company is always a closed process, since the evaluation of activities and the
determination of necessary adjustments are both the completion and the beginning of the management cycle. It has been
concluded that in order to achieve the goals of organizational and economic changes in a company, it is necessary to create
such a management system so that all subsystems fulfill their functions in a regulated manner over the entire range of possible environmental impacts on an organization that are characterized by a certain speed and intensity of changes.
Key words: management, organizational and economic changes, company, business.

Постановка проблеми. Сучасний етап у розвитку суспільства характеризується корінними перетвореннями, що супроводжуються фундаментальною трансформацією економічних систем. Посилення інтеграційних тенденцій в економіці приводить до значного ускладнення структур, зростання взаємозв’язків
і взаємозалежностей між різними економічними об’єктами, що істотно загострює проблеми управління.
Вирішення протиріччя між традиційними уявленнями в цій сфері й економічною реальністю вимагає
розроблення й застосування концепції управління організаційно-економічними змінами промислового
підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні усе більше уваги в теоретичних дослідженнях
економістів і практичній діяльності менеджерів приділяється розв’язанню проблеми управління змінами в організації. Теоретичні та практичні питання управління змінами на промислових підприємствах
були досліджені багатьма вченими-економістами. Серед наукових досліджень, у яких розглядалося вирі
шення цієї проблеми, особливої уваги заслуговують роботи Д. Андерсона [1], У. Барнета [2], Л. Гордієнко [3], Т. Лепейко [4], Д. Найпак [5], С. Степаненко [6] та ін.
Не зважаючи на значний вклад дослідників у розв’язання проблеми управління організаційно-економічними змінами, багато питань потребують ретельного опрацювання та поглибленого дослідження.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнити теоретичні положення та методичні підходи щодо управління організаційно-економічними змінами в організації.
Виклад основного матеріалу. Важливість управління організаційно-економічними змінами зумовлена низкою причин. У. Ротвел та Р. Суліван виокремлюють чинники, що найбільше впливають на цей
процес: зміни технологій, спричинені науково-технічним прогресом; посиленням глобалізаційних тенденцій, які виражаються у швидкій поставці товарів по всьому світу і транснаціональному веденні бізнесу; постійне зменшення витрат, яке здійснюється підприємствами за рахунок ведення онлайн-бізнесу
та управління операційними витратами; підвищення швидкості змін на ринку, що змушує боротися з
конкурентами за право швидко задовольняти мінливі потреби споживачів; підвищення важливості інтелектуального капіталу, який дозволяє формувати креативні здібності щодо нового бізнесу, нових продуктів, послуг і ринків та збільшення ступеню й масштабів змін [7].
Аналіз найпоширеніших визначень категорії «зімни» наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Морфологічний аналіз категорії «зміни»
№
за/п
1
2
3

Автор

Визначення організаційно-економічних змін

ОЗ є відповідями на деякі зовнішні сили, такі як зміни на ринку, різні
тиски з точки зору конкурентоспроможності і т.д., або можуть бути
викликані деякими ендогенними змінними, такими як прагнення менеджера застосовувати різні методи чи технології
Б. Гроард і
Процес радикальної чи часткової трансформації структури й компеФ. Местон
тенцій, що забезпечує процес еволюції організації
П. Коллоретт, Будь-які відносно тривалі зміни в підсистемі організації за умови,
Г. Делисле,
що такі зміни можна спостерігати її членам або контактним аудитоР. Перро
ріям цієї системи

С. Д. Лазар

Ключові слова
Відповіді на зовнішні і
внутрішні сили
Процес трансформації
Відносно тривалі
зміни, які піддаються
спостереженню
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Продовження Таблиці 1
4

Г. Х’юбер,
В. Глік,
С. Мюллер,
К. Саткліф

5

А. Ван де
Вен,
М. Пул

6
7

Зміни в організації – це зміни в тому, як організаціє функціює, хто її
Функціювання
члени та лідери, яку форму вона приймає і як вона розподіляє свої
організації
ресурси

Емпіричне спостереження різниці у формі, якості чи стані якогонебудь організаційного елементу впродовж часу. Організаційними
елементами можуть бути: робота конкретного працівника, робоча
група, організаційна стратегія, програма, продукт чи вся організація
в цілому
В. Барнет,
Перетворення організації між двома
Г. Керрол
моментами часу
Відмінність від колишнього стану. Зміна – це заміна одного іншим,
І. Прокопенко
або так зване перетворення. При цьому процеси, які характеризують
поняття «зміна», мають такі напрямки, як розвиток та адаптація

Різниця у формі, якості
чи стані організаційного
елементу
Відмінності у часі
Заміна чи перетворення.
Процеси розвитку та адаптації

Отже, організаційно-економічні зміни це процес трансформації підприємства, що зумовлений впливом зовнішніх факторів, змінами у підходах до управління внутрішніми ресурсами підприємства: персоналом, структурою, фінансами, технологіями.
Узагальнення класифікацій організаційно-економічних змін та їх взаємозв’язок подано на рисунку 1.
Управління змінами включає виявлення дестабілізувальних сил, визначення вирівнювання на ринку,
обрання відповідних методів для використання, створення найбільш ефективної стратегії змін і застосовування зазначених елементів найбільш ретельно.
Організаціям, що розвиваються, властиві такі ознаки, як організаційні зміни. Види розвитку організацій можна класифікувати за різними критеріями:
за реакцією на
зовнішнє
середовище

вимушені
спровоковані
сплановані

Класифікація організаційних змін

за наявністю
попереднього
плану

спонтанні
ініціативні

сталі пристосування до
зрушень

за досягнутим
ефектом

реорієнтація

настройка
(гармонізація)

еволюційні
революційні

периферійні

постійні

корінні

епізодичні

зміни, що ламають основи

зміни розвитку
за характером

перехідні зміни
трансформаційні
зміни

за метою
проведення

теорія Е: збільшення прибутку
теорія О: розвиток організаційних
можливостей

Рис. 1. Класифікація організаційно-економічних змін*
* узагальнено за 8–10.
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1) за масштабами змін: локальний, глобальний;
2) за стратегічною спрямованістю змін: збалансований, наступальний, захисний;
3) за сферою реалізації змін: ресурсний, технологічний, продуктовий, ринковий, управлінський;
4) за функційною спрямованістю змін: виробничий, інноваційний, інвестиційний, маркетинговий, фінансовий, соціальний, адміністративний;
5) за характером змінюваних факторів внутрішнього середовища підприємства: організаційний, економічний, організаційно-економічний.

Блок
цілепокладання

Аналітичний
блок

Визначення цільових орієнтирів
організаційно-економічних змін в організації

Підсистема
формування цілей

Аналіз готовності організації
до організаційно-економічних змін

Аналіз економічної
складової готовності

Аналіз організаційної
складової готовності

Аналітична
підсистема

Блок
вибору
стратегії
організаційноекономічних
змін в
організації

Генерування альтернативних стратегій
організаційно-економічних змін в організації

Вибір стратегії
організаційно-економічних змін в організації

Розроблення плану здійснення стратегії
організаційно-економічних змін в організації

Блок
реалізації
стратегії
організаційноекономічних
змін в організації

Контрольний
блок

Інформаційнокомунікаційна
підсистема

Реалізація стратегії
організаційно-економічних змін в організації

Формування
стратегічного
потенціалу
організації

Здійснення
стратегічних
змін в
організації
(організаційна
структура,
бізнеспроцеси)

Координація
процесу
реалізації
організаційноекономічних
змін в
організації

Аналіз активності
організаційно-економічних змін в організації

Виконавча
підсистема

Контролювальна
підсистема

Формування коригувальних заходів

Рис. 2. Модель управління організаційно-економічними змінами в організації
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Сьогодні з розвитком інформаційних технологій, збільшенням невизначеності зовнішнього середо
вища на перший план виходять питання своєчасного розпізнання загроз для існування організацій, стабільності, можливостей розвитку. Вони стають критеріями оцінки ефективності системи управління,
внутрішня раціональність її організації відходить на другий план, підсилюючи позиції ситуаційного підходу до управління. Внутрішня будова системи управління виробництвом розглядається як відповідь на
вплив зовнішнього середовища й деяких організаційних характеристик самого підприємства, вибирається будь-яка структура управління, якщо вона забезпечує максимальне досягнення цілей.
В умовах високого ступеня невизначеності й динамічності зовнішнього середовища найбільш ефективним є програмний метод управління. Відповідно до програмного методу при вирішенні проблем
управління необхідно визначити три елементи:
1) вибір цільових орієнтирів організаційно-економічних змін в організації;
2) розробка програми досягнення цільових орієнтирів, що передбачає вибір прийнятної стратегії її
розвитку й формування плану її здійснення;
3) створення механізмів управління, що забезпечують реалізацію стратегії й досягнення цільових
орієнтирів.
На основі теоретичних положень щодо програмного методу було сформовано модель управління організаційно-економічними змінами в організації (рис. 2).
У запропонованій моделі виділено п’ять блоків управлінських дій, що відповідають складовим системи управління:
1) блок цілепокладання (припускає здійснення якісної конкретизації образу майбутнього й формування переліку цільових орієнтирів розвитку, що дозволяє визначити не тільки бажаний результат, але
й, по суті, режим організаційно-економічних змін в організації, засоби й методи, які будуть задіяні для
досягнення результату);
2) аналітичний блок (охоплює аналіз готовності організації до організаційно-економічних змін);
3) блок вибору стратегії організаційно-економічних змін в організації (припускає визначення привабливих стратегій, здійснення їх порівняльного аналізу й вибір прийнятної стратегії організаційно-економічних змін в організації);
4) блок реалізації стратегії організаційно-економічних змін в організації (включає такі дії: формування стратегічного потенціалу організації, здійснення стратегічних змін, мотивацію персоналу, управління
опором; координацію процесу реалізації стратегії організаційно-економічних змін в організації);
5) контрольний блок (передбачає періодичну перевірку відповідності стратегії для досягнення поставлених цілей організаційно-економічних змін в організації, визначення причин відхилень, аналіз активності організаційно-економічних змін й можливості подальшої реалізації стратегії за певних умов,
формування й реалізацію системи коригувальних заходів).
У якості основної особливості процесу управління організаційно-економічними змінами в організації, відповідно до запропонованої моделі, варто виділити його циклічність, що означає постійне коректування стратегії за умови наявності змін як усередині організації, так і за межами.
Процес управління змінами в організації завжди є замкнутим, тому що оцінка діяльності й визначення необхідних коректив є одночасно завершенням і початком управлінського циклу.
Висновки. Проведені дослідження та теоретичне узагальнення сучасних наукових розробок тих питань, які виникають у процесі реалізації завдань кожного з наведених блоків моделі управління, показали, що у теперішній час недостатньо повно вирішені завдання аналізу готовності організації до організаційно-економічних змін та визначення розвитку динаміки її активності.
Для досягнення цілей організаційно-економічних змін в організації необхідне створення такої системи управління, щоб у всьому діапазоні можливих впливів зовнішнього середовища на організацію, що
характеризуються певною швидкістю й інтенсивністю змін, всі її підсистеми виконували свої функції
регламентованим чином.
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ТА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Конкретизовано поняття системи управління економічною безпекою. Сформовано перелік векторів управлінсь
ких дій у межах фінансового, стратегічного й інноваційного менеджменту, що можуть бути використані для
забезпечення функціювання системи управління економічною безпекою суб’єкта господарювання. Надано пропозиції щодо уникнення дублювання функцій різних видів менеджменту у процесі управління економічною безпекою
сучасних підприємств. Визначено напрями трансформації завдань стратегічного, інноваційного та фінансового
менеджменту в контексті організації системи управління економічною безпекою.
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И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Конкретизировано понятие системы управления экономической безопасностью. Сформирован перечень векторов управленческих действий в рамках финансового, стратегического и инновационного менеджмента, которые
могут быть использованы для обеспечения функционирования системы управления экономической безопасностью
предприятия. Даны предложения во избежание дублирования функций различных видов менеджмента в процессе
управления экономической безопасностью современных предприятий. Определены направления трансформации задач стратегического, инновационного и финансового менеджмента в контексте организации системы управления
экономической безопасностью.
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DIRECTIONS FOR THE STABILIZATION OF THE STATE OF FINANCIAL COMPONENT
OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE'S NATIONAL ECONOMY
Author grounds that the organization of the economic security system of the entity and its effective functioning in order
to secure the process of realizing the enterprise's economic interests and interests of all categories of its stakeholders related
to the performance of its economic activity, is an important managerial task for modern managers.
The concept of the economic security management system is specified. Article shows, that strategic, financial and innovative management remain the priority directions in the management system for domestic enterprises. The proposals are
made to avoid duplication of functions of different types of management in the process of managing the economic security
of modern enterprises. The directions for the transformation of strategic, innovative and financial management tasks in the
context of the economic security management system organization are determined. The tasks solved by the mentioned tools
are important for the normal operation of the economic structure. However, in the economic conditions that have developed
in Ukraine, the formation of a separate management direction - economic security management, the goal of which should be
to ensure the realization of the economic interests of the enterprise's stakeholders at the minimum risk of loss of economic
stability, is urgent and necessary.
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Author proved, that all tasks concerning planning, organization, control of counteraction to threats to economic stability,
financial sustainability and profitability should be solved within the framework of functioning of the system of management
of economic security. A list of vectors of management actions within the framework of financial, strategic and innovative
management that can be used to ensure the functioning of the economic security management system of the entity is formed.
Key words: strategic management, innovation management, financial management, economic security, economic security management

Постановка проблеми. Тривалий кризовий стан національної економіки України супроводжується
спадом в економічній діяльності суб’єктів господарювання різних секторів економічної системи, зростанням кількості банкрутств підприємств, погіршенням рівня фінансових індикаторів багатьох суб’єктів
господарської діяльності як реального, так і фінансового секторів економіки, змінами в структурі їх
фінансових активів тощо.
Фінансово-господарська діяльність вітчизняних підприємств у ринковому середовищі, що характеризується постійною невизначеністю, високим рівнем конкуренції й мінливістю кон’юнктури, створює
реальну можливість як для швидкого зростання економічного потенціалу підприємств і їх процвітання,
так і для збільшення вірогідності виникнення ризиків і появи помилок у процесах управління, що призводять до виникнення й розвитку кризи на підприємстві. Менеджмент підприємств у таких умовах
функцювання повинен володіти навичками й механізмами управління економічною безпекою. Проте,
якщо закордоном практики безпекоорієнтованого менеджменту є досить різноманітними, а підходи до
його реалізації постійно доповнюються та вдосконалюються, вітчизняні традиції управління економічною безпекою лише формуються, і не у період розквіту підприємницької діяльності як інструмент, що
може знадобитися у період фінансової скрути, а якраз-таки у період, коли підприємство вже не має
необхідних резервів корпоративних ресурсів для відновлення власної потужності та змушене розглядати
перспективу визнання банкрутства з можливістю подальшої ліквідації.
Практики менеджменту повинні зазнавати видозмін і трансформацій з огляду на необхідність їх адаптації до потреб управління економічною безпекою господарських структур. Традиційні напрями управлінської діяльності, такі як фінансовий менеджмент, стратегічний та інноваційний менеджмент, мають
бути організованими так, аби давати змогу керівництву підприємств приймати зважені та раціональні
управлінські рішення, зокрема й у напрямі забезпечення економічної безпеки, оскільки довершеного
ефективного механізму управління економічною безпекою на вітчизняних підприємствах різних форм і
видів економічної діяльності наразі не запроваджено. Тому окремі завдання убезпечення активів і протидії загрозам нормальному функціюванню господарських структур раціонально виконувати в межах
чинних й апробованих практик управлінської діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Усвідомлення тісного зв’язку між різними видами
управлінської діяльності в межах менеджменту господарських структур стало приводом для проведення
численних наукових досліджень вітчизняними вченими. Так, В. В. Шукліна досліджує концептуальні
питання розвитку стратегічного менеджменту в умовах постіндустріальних транформацій [1], І. М. Назаренко конкретизує сутність, призначення та перспективи наукових концепцій розвитку стратегічного
менеджменту [2], В. І. Чернікова встановлює роль фінансового ризик-менеджменту в реалізації стратегії
й тактики антикризового управління [3], Н. В. Зачосова, Д. М. Куценко визначають правові аспекти антикризового управління у системі фінансового менеджменту [4], Є Панченко вивчає процес становлення
системи інноваційного менеджменту глобальних корпораціях [5], М. Краняц пропонує можливі сценарії
розвитку інноваційного менеджменту в країнах із перехідною економікою [6] тощо. Однак на рівні зі
стратегічним, фінансовим, інноваційним менеджментом нині виникає потреба в розвитку такого управлінського напряму, як менеджмент економічної безпеки. Ця обставина зумовлена тим, що традиційні
види менеджменту, зокрема, і ризик-менеджмент, орієнтовані на формування умов для рентабельної
діяльності суб’єкта господарювання, постійного зростання рівня прибутковості та максимального задоволення фінансових інтересів власників бізнесу й топ-менеджменту, у той час, як в умовах економічної нестабільності, тривалих наслідків фінансової кризи, розгортання гібридної війни, руйнування
партнерських зв’язків й економічної інфраструктури через воєнну агресію з боку Росії і підвищення
рівня конкуренції на ринках із причини входження на них закордонних суб’єктів господарювання внаслідок посилення тенденцій до євроінтеграції, пріоритетом вітчизняних підприємств має стати безпекоорієноване управління, спрямоване на мінімізацію загрози банкрутства та подальшої ліквідації компанії.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначити напрями трансформації завдань
стратегічного, інноваційного та фінансового менеджменту в контексті організації системи управління
економічною безпекою. Для досягнення поставленої мети необхідним є виконання ряду завдань, зокрема доцільно конкретизувати поняття системи управління економічною безпекою, сформувати переНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 11(39), грудень, 2018 р.

63

© С. А. Назаренко

ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

лік векторів управлінських дій у межах фінансового, стратегічного й інноваційного менеджменту, що
можуть бути використані для забезпечення функціювання системи управління економічною безпекою
суб’єкта господарювання та надати пропозиції щодо уникнення дублювання функцій різних видів менеджменту у процесі управління економічною безпекою сучасних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Управління економічною безпекою лише починає оформлюватись в
окремий напрям менеджменту у практиці роботи суб’єктів господарювання в Україні. Зазвичай вітчизняним підприємствам бракує фінансових, трудових, часових ресурсів на організацію ефективної системи
менеджменту навіть у класичному його розумінні. Тому нетрадиційні види управлінської діяльності започатковуються керівництвом підприємств і застосовуються з використанням системного підходу лише
у випадках, коли у суб’єкта господарювання є на це відповідні додаткові ресурси, або ж коли витрати на
управлінські дії будуть компенсовані позитивним ефектом від їх реалізації.
Економічне середовище, в якому провадять свою основну діяльність вітчизняні підприємства, характеризується численними загрозами зовнішнього і внутрішнього джерел походження. Водночас постійна
трансформація виробничих і господарських процесів під дією глобалізаційних і євроінтеграційних тенденцій ініціює появу нових викликів для успішної реалізації економічних інтересів підприємств і категорій їх стейкхолдерів. Отож, актуалізується необхідність запровадження безпекоорієнтованого менеджменту в бізнес-структурах, проте класичні види управлінської діяльності також потребують наукового й
методологічного переосмислення і практичної модернізації.
Найважливішими напрямами менеджменту суб’єкта господарювання, завдання і функції яких у сучасних економічних умовах підприємницької діяльності потребують суттєвої видозміни, доцільно вважати інноваційний, стратегічний та фінансовий менеджмент. Метою інноваційного менеджменту є посилення потенціалу та ринкової позиції підприємства через механізм створення й управління новітніми
продуктами, послугами, розробками й інструментами їх використання для підвищення конкурентоспроможності. В умовах економічної нестабільності та посилення тенденції до збільшення кількості банкрутств компаній та фактів ліквідації бізнес-структур із причини неспроможності утримання власних
господарських позицій, мету інноваційного менеджменту варто дещо видозмінити та обрати за цільовий
орієнтир стабілізацію та підтримку достатнього функційного рівня підприємства шляхом управління
його інноваційним потенціалом і новітніми формами забезпечення якісних змін у його основній, фінансовій та інвестиційній діяльності.
Якісний фінансовий менеджмент на підприємстві – умова реалізації його фінансових інтересів, напрям пошуку додаткових фінансових ресурсів, практична інструкція для їх раціонального використання
задля забезпечення найвищого можливого рівня рентабельності суб’єкта господарювання або соціального ефекту від його функціювання в економічній системі країни при найменших фінансових витратах
для організації поточної діяльності. Пріоритетами сучасного фінансового менеджменту мають стати забезпечення фінансової стійкості підприємства, формування фінансового резерву для компенсації неочікуваних збитків і витрат, недопущення збиткової діяльності у перспективі. Взагалі, питання планування
діяльності підприємницької структури в умовах ринкової економіки менеджерами марно недооцінюються. Передбачення можливостей і загроз для функціювання й розвитку підприємства в майбутньому може
послугувати превентивним засобом у процесі виникнення і поширення кризових явищ у бізнес-структурах. Тому напрямом стратегічного менеджменту під час управління компанією не можна нехтувати.
Стратегічний менеджмент має на меті управління наявними ресурсами з найвищим можливим рівнем
ефективності їх розподілу й використання для забезпечення господарських перспектив, подальшого розвитку, досягнення задекларованих цілей функціювання підприємницької структури. Існують різні види
стратегій, які керівництво підприємств може взяти на озброєння при плануванні векторів його еволюції
в майбутньому. Однак у сучасних умовах функціювання вітчизняним компаніям варто обрати стабілізаційні стратегії і стратегії підтримки рівня конкурентоспроможності, зважаючи на євроінтеграційні
процесі, що активізувались в останні роки. З огляду на це сучасний стратегічний менеджмент повинен
бути спрямований насамперед не на розвиток і розширення меж діяльності, а на збереження існуючих
ринкових позицій з оцінкою перспективи завоювання нових сегментів ринку.
Отже, у нестабільних і кризових умовах функціювання вітчизняних підприємств організація їх менеджменту має бути безпекоорієнтованою. Під системою управління економічною безпекою пропонується розуміти сукупність елементів, існування, діяльність та/або використання яких разом з існуючими
поміж ними функційними зв’язками й наявними у підприємства ресурсами, дозволяє досягти високого
рівня захисту активів і фінансово-господарських результатів діяльності суб’єкта господарювання від негативного впливу на їх розміри, цілісність і структуру зовнішніх і внутрішніх підприємницьких небезпек
і загроз.
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Пропонується такий перелік управлінських дій у межах стратегічного, інноваційного та фінансового
менеджменту в контексті організації системи управління економічною безпекою (табл. 1).
Таблиця 1
Управлінські дії в межах стратегічного, інноваційного та фінансового менеджменту
в контексті організації системи управління економічною безпекою
Вплив на формування і функціювання системи управління економічною безпекою
Стратегічний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Фінансовий менеджмент
Пошук джерел фінансового забезЗапровадження перспективних іннопечення діяльності підприємства –
Розробка стратегії діяльності підприємства
вацій – оцінювання загроз економічформування бюджету фінансуван– формування переліку стратегічних орієнтиній безпеці, пов’язаних із модернізаня заходів управління економічною
рів забезпечення економічної безпеки
цією виробничих процесів
безпекою
Формування переліку перспективних напря- Оптимізація основної діяльності,
Формування
середньозваженої
мів розвитку підприємства – визначення су- використання інноваційних підходів
структури капіталу – підтримка
купності загрозливих факторів, що можуть для організації господарської діяльналежного рівня фінансової незазавадити їх реалізації і контроль розвитку ності – зменшення кількості загрозлежності для попередження рейяких має відбуватись у межах функціювання ливих факторів для функціювання
дерських атак
підприємства
системи економічної безпеки
Виявлення обмежень можливостей Планування, розподіл і використан
Формування документаційного забезпечення реалізації інноваційних заходів – ня фінансових ресурсів – створення
розвитку підприємства у перспективі – роз- усунення тих із них, що належать до фінансового резерву для компенсаробка Стратегії економічної безпеки
сфери управління економічною без- ції негативного впливу ризиків і
пекою
загроз на стан економічної безпеки
Контроль за реалізацією стратегій функцію- Оцінювання витрат на інноваційні Протидія фінансовим ризикам
вання й розвитку підприємства – вияв факто- заходи – зіставлення ефекту від їх – підвищення рівня фінансової
рів, що стають на заваді, та розробка заходів реалізації до витрат – як характерис- безпеки як функційної складової
щодо їх мінімізації у системі економічної без- тики їх доцільності у системі еконо- системи економічної безпеки підпеки
мічної безпеки
приємства

Зважаючи на спорідненість окремих завдань різних видів менеджменту в системі управління підприємством у сучасних економічних умовах, керівникам варто вжити усіх можливих заходів для того, аби
попередити дублювання в межах різних управлінських напрямів виконання подібних завдань і реалізацію однакових функцій. Це, однак, дозволить не лише запобігти перевитратам часових, фінансових,
матеріальних і трудових ресурсів, але і підвищить ефективність управлінського процесу. Так, усі завдання щодо планування, організації, контролю протидії загрозам господарській стабільності, фінансовій
стійкості та рентабельності варто вирішувати в межах функціювання системи управління економічною
безпекою. Натомість завдання планування перспективних напрямів роботи в майбутньому має залишатись прерогативою стратегічного менеджменту; пошук джерел фінансового забезпечення, зокрема й
безпекоорієнтованих заходів, має міститись у площині фінансового менеджменту; функцію розробки
і використання інновацій для якісної модернізації роботи компанії з метою отримання нею додаткових
конкурентних переваг варто залишити фахівцям з інноваційного менеджменту.
Висновки. Організація системи економічної безпеки суб’єкта господарювання та її ефективне функціювання з метою убезпечення процесу реалізації економічних інтересів підприємства та усіх категорій
його стейкхолдерів, пов’язаних із результативністю його господарської діяльності, є важливим управлінським завданням для сучасних менеджерів. Оскільки цей управлінський процес відбується в тісній
взаємодії з іншими напрямами менеджменту, керівництву компаній необхідно вжити всіх можливих
заходів для уникнення дублювання функцій у різних площинах управління.
Пріоритетними напрямами у системі управління для вітчизняних підприємств залишаються стратегічний, фінансовий й інноваційний менеджмент. Завдання, що вирішуються їх інструментарієм, є важливими для нормальної діяльності господарської структури. Однак в економічних умовах, які склалися в
Україні, актуальним і необхідним є формування окремого управлінського напряму – менеджменту економічної безпеки, метою якого має стати забезпечення реалізації економічних інтересів стейкхолдерів
підприємства за мінімального ризику втрати ним господарської стабільності.
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МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТУ У МАРКЕТИНГОВІЙ
ТА ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Описано підходи до розуміння продакт плейсменту. Визначено, що це не абсолютно нова стратегія, вона бере
свій початок ще в роки створення найперших кінофільмів. Метою роботи є вивчення особливостей використання
продакт плейсменту в маркетинговій та фінансовій діяльності підприємств. Встановлено, що при побудові моделей використання продакт плейсменту в діяльності підприємств варто враховувати такі види розміщення, як
продукту, новинки, країни або регіону, ідеї, образу продукту, корпоративне, загальне, нейтральне, творче. Продакт
плейсмент має враховувати три площини: візуальний прояв, сприяння діалогу з аудиторією, глибину поєднання із
сюжетом. Саме вони формують тривимірну модель складових продакт плейсменту: розташування на екрані, у
сценарії та в сюжеті.
Ключові слова: продакт плейсмент, фінансова діяльність, маркетингова діяльність, мерчандайзинг.
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МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТА В МАРКЕТИНГОВОЙ
И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Описаны подходы к пониманию продакт плейсмента. Определено, что это не абсолютно новая стратегия, она
берет свое начало еще в годы создания первых фильмов. Целью работы является изучение особенностей использования продакт плейсмента в маркетинговой и финансовой деятельности предприятий. Установлено, что при
построении моделей использования продакт плейсмента в деятельности предприятий следует учитывать такие
виды размещения, как продукта, новинки, страны или региона, идеи, образа продукта, корпоративное, общее, нейтральное, творческое. Продакт плейсмент должен учитывать три плоскости: визуальное проявление, содействие
диалогу с аудиторией, глубину сочетание с сюжетом. Именно они формируют трехмерную модель составных
продакт плейсмента: расположение на экране, в сценарии и в сюжете.
Ключевые слова: продакт плейсмент, финансовая деятельность, маркетинговая деятельность, мерчандайзинг.
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PRODUCT PLACEMENT MODEL APPLICATION IN MARKETING
AND FINANCIAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES
Ukraine has been experiencing a prolonged increase in exports of lower-end goods. These processes threaten the effect
of «dampening growth». Accordingly, the problem of innovative development of enterprises, which focuses on marketing and
financial activities promoting the production and export of high-quality goods becomes more urgent. The product placement
is a tool that will stimulate the promotion of goods and services on the domestic and world markets. It is determined that
this is not an entirely new strategy; it dates back to the years when the very first movies were created. The purpose of the
work is to study the peculiarities of the product placement application in marketing and financial activities of enterprises. It
is established that when building models of the product placement in the activities of enterprises it is necessary to take into
account the types of placement, such as: product, novelties, country or region, ideas, product image, corporate, general,
neutral, creative. Construction of the model of the product placement application in the marketing and financial activity of
the enterprises takes into account the external and internal environment, forms the business reputation and the competitiveness of the enterprise, provides the value for clients. In financial and marketing activities, it is worth using the item placement, merchandising is rather used in terms of investment activities. Under the product placement, we mean the placement
of a product or trademark, information about the manufacturer or the seller in a news story or other non-promotional media
products that are related to verbal, audio and kinesthetic accompaniment.
Key words: product placement, financial activity, marketing area, merchandising.
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Постановка проблеми. Становлення 6 технологічного укладу суспільства вимагає розвитку нано
енергетики, молекулярних та нанобіотехнологій. США та Китай мають середню частку 6 технологічного
укладу суспільства, у той час як Україна перебуває на 4 технологічному укладі. Технологічні уклади І–
IV притаманні індустріальній технології розвитку машинного виробництва. V-й уклад характеризується
більш високим ступенем технологій, в основі яких є інформація, знання. Він є основою, завдяки якій
людство переходить до неоіндустріальної економіки. Частка V-го укладу в Україні складає менше ніж
5% від загального обсягу виробництва. В Україні спостерігається тривале нарощення експорту товарів
нижчих укладів. Ці процеси загрожують ефекту «збіднювального зростання», який описаний відомим
теоретиком міжнародної торгівлі Дж. Бгахваті [2].
Відповідно до цього назріла проблема інноваційного розвитку підприємств, де основна увага має
приділятися маркетинговій та фінансовій діяльностям, які сприятимуть виробництву та експорту товарів
вищих укладів. Продакт плейсмент (РР) є інструментом, завдяки якому стимулюватиметься просування
товарів і послуг на вітчизняних і світових ринках.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У США поява концепції РР в кіно відноситься до періоду, коли в рамках державної кампанії з охорони здоров’я був створений персонаж «The Sailor Popeye»
(Моряк Папай). Цей персонаж був покликаний популяризувати консервований шпинат, і в результаті
завдяки настільки вдалій рекламній знахідці відзначено надзвичайне зростання споживання шпинату в
країні. Одне з перших згадувань про Product Placement у радянській літературі з’явилося у книзі «Незнайка на Луне» Миколи Носова (1965) при описі газети, що видавалася мільйонером Спрутсом: газета
потрібна була йому не для прибутку, а для того, щоб безперешкодно рекламувати свої товари [4].
Варто зауважити, що РР – це не абсолютно нова стратегія, вона бере свій початок ще в роки створення
найперших кінофільмів. У США компанія De Beers рекламувала діаманти в популярних романтичних
фільмах, у Росії видатний режисер Эйзенштейн просував політичну ідеологію в легендарній кінострічці
«Броненосець Потьомкін». А вже у квітні 2006 року Broadcasting & Cable озвучив статистику, відповідно
до якої дві третини рекламодавців використовують Product Placement, 80% якого припадає на телевізійні
програми. Однак перша реклама у «великому кіно» була помічена в 1946 р. у фільмі «Це прекрасне життя». Рекламувався телеканал National Geographic. Серйозно до Product Placement почали ставитися після
виходу в 1982 році фільму «Інопланетянин» Стівена Спілберга. Історія Product Placement знає чимало
класичних прикладів, коли поява будь-якого товару на кіноекранах робила його хітом продажів уже наступного дня після показу [10].
Продакт плейсмент вивчався багатьма вченими. Зокрема, Е. Ромат відзначає багатоманітність визначень РР у літературі та серед практиків. Окреслює підміну понять, причини цього. Вважає, що РР
є маркетинговою комунікацією, культурним феноменом, сферою бізнесу, має технологічний підхід. В
українському законодавстві РР ототожнюється із прихованою рекламою. РР набуває рис індустрії, що
стрімко розвивається [8, с. 9].
К. І. Маліношевська зазначає, що технологія РР може стати дуже перспективним напрямом при просуванні фінансових продуктів і послуг. Однак для цього необхідно, щоб поширеність фінансових послуг
вийшла на новий рівень, стала необхідною та очевидною складовою способу життя. Вітчизняні виробники все частіше виділяють кошти на розвиток нетрадиційних рекламних форматів. Якщо розглядати
український ринок РР, то на нинішньому етапі набагато вигідніше розміщувати продукт безпосередньо
в кінокартині, ніж проводити відкриту рекламу. Зазначає, що результати від використання РР не будуть моментальними, як це зазвичай відбувається при застосуванні прямої реклами. Використання РР
пов’язане з ризиком того, що фільм може не вийти на екрани з будь-яких причин. У цьому разі будуть
втрачені гроші та час [4, с. 43].
О. Б. Марцінковська, О. А. Легкий визначили, що ідеальна ситуація розміщення продукту за РР є безпрограшною: споживач дізнається про нові та наявні продукти та їх переваги, клієнт отримує відносно
недорогу рекламу своєї продукції, медіа-продукт отримує зниження затрат, а агентство з розміщення
продукту отримує кошти за дилерські послуги. РР є розумним та ефективним способом, який впливає на
цільову аудиторію та інколи може коштувати порівняно дешево і принести колосальні результати при
грамотному впровадженні [5, с. 332].
Н. Д. Санакоєва зазначила, що використання технології РР в Україні на сьогодні вимагає законодав
чого врегулювання та чітко встановлених критеріїв, що визначають її ефективність і норми оцінювання
[9, с. 559].
Проте в їхніх працях не згруповано моделі використання РР у діяльності підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вивчити особливості використання продакт плейсменту в маркетинговій та фінансовій діяльності підприємств. Реалізувати мету дослідження пропону68
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ємо через вирішення таких основних завдань – проаналізувати основні підходи до трактування поняття
«продакт плейсмент» та на цій основі подати власну експлікацію поняття; визначити види продакт плейсменту; згрупувати форми прояви продакт плейсменту; побудувати моделі використання РР у маркетинговій та фінансовій діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу. РР існує поряд із такими популярними медіа-інструментами як сітковий маркетинг, вірусний маркетинг, нейромаркетинг. У перекладі з англійської він означає «розміщення товару», проте є відмінним від мерчандайзингу. Європейська комісія з питань інформаційного
суспільства та засобів масової інформації дає таке визначення РР: «Під РР розуміється будь-яка форма
аудіовізуального комерційного повідомлення, що складається з включення або посилання на продукт,
послугу чи торгову марку таким чином, що товар відображається в програмі, в обмін на певну оплату.
РР, на відміну від спонсорських повідомлень, є вбудований в сценарій програми, в той час як спонсорсь
ке повідомлення може бути показане під час програми, але ніяк не може бути частиною сюжету» [7].
У Європі під РР розуміють розміщення товару або торгової марки, відомостей про виробника або
про продавця в новинний сюжет або інші передачі не рекламного характеру. У свідомості суспільства
склалася тенденція негативного ставлення до звичайної реклами, яка перериває хід фільму, серіалу, програми тощо. Однак як альтернативу прямій рекламі використовують РР. У цьому аспекті РР є більш
ефективним, має ненав’язливий і «м’який» характер і в деяких випадках взагалі може бути не розцінений
споживачем як реклама, хоча також спрямований на широке охоплення аудиторії.
РР в ЄС допускається, якщо у фільмах і серіалах, створених для аудіовізуальних медіа-послуг, спортивних програмах і розважальних програмах та у випадках, де відсутня оплата, але тільки для надання
певних товарів або послуг, таких як виробництво предметів реквізиту та призів, із метою їх включення в
програму. Одним із поширених видів РР є використання товарів конкретних брендів в музичних кліпах
(наприклад, герої вживають відомі алкогольні напої). У разі використання новинним сюжетом потрібного фрагмента кліпу як об’єкта авторського права, продукт «засвітиться» перед великою аудиторією споживачів. Важливо розуміти, що РР – зона ризикована і знаходиться на межі з забороненою прихованою
рекламою.
Прийнято виділяти 3 основні види РР [10; 4, c. 43]: 1. Візуальний продакт плейсмент (visual product
placement) – коли продукт, послугу або логотип глядачі можуть просто побачити. 2. Аудіальний (spoken
product placement). Цей вид РР розділяється на 2 підвиди: вербальний – фраза (діалог), яка рекламує
продукт, послугу або компанію, коли актор чи «голос за кадром» згадує рекламований продукт; невербальний – звук, який є невід’ємною властивістю того чи того продукту. Використовується досить рідко.
3. Кінестетичний – цей вид плейсменту завжди був найзатребуванішим, оскільки не завжди легко створити образ за допомогою тільки зображення або звукового ряду.
Формами прояву РР є [1]: 1. Розміщення продукту. Це реклама товару певної торгової марки з метою
підтвердження її популярності та репутації, а також – асоціації продукту з певним чином або стилем
життя. 2. Корпоративне розміщення. Це розміщення реклами з метою підтримки і посилення іміджу
компанії або послуги. 3. Розміщення новинки. Це позиціонування товару з метою створення позитивного
іміджу нової продукції. 4. Загальне розміщення. Розміщення товару або групи товарів одного виду від
різних виробників з метою підтвердження популярності, репутації певної групи товарів. 5. Розміщення
країни або регіону. Це реклама туристичних курортів, додаткових пільг та інших переваг країни або регіону. Використовується для створення позитивного іміджу країни з можливістю участі в подальшій рекламній кампанії. 6. Розміщення ідеї. Практична демонстрація суті ідеї. Реклама законодавчих переваг,
комерційної або політичної ідеї на прикладі сюжету фільму. Найчастіше використовується в політичній
та ідеологічній сферах, рідше – у сферах страхування чи інших видах комерційної діяльності з надання
послуг. 7. Нейтральне розміщення. Неактивна присутність продукту, послуги в фільмі або телесеріалі.
Формування стилю життя і «прив’язка» до цього продукту або послуги. Цей тип РР використовується,
насамперед, тютюновими компаніями, оскільки в багатьох країнах реклама сигарет заборонена. 8. Творче розміщення. Продукт (послуга) творчо інтегрується в сюжет і стає його невід’ємною частиною. Реклама конкретної вигоди від використання продукту (послуги), постійно повторювані згадки про нього/неї.
9. Розміщення образу продукту. Сюжет фільму цілком присвячений продукту, послузі або ідеї. Являє
собою рекламу ідеї, переваг продукту або ідеї впродовж усього сюжету. Використовується в комплексі з
подальшою рекламою як самої історії (фільм, гра, книга), так і продукту, який є основою сценарної ідеї.
При побудові моделей використання РР у діяльності підприємств варто враховувати ці види розміщення. Зокрема, РР має враховувати три площини: візуальний прояв, сприяння діалогу з аудиторією,
глибину поєднання із сюжетом. Саме вони формують тривимірну модель складових РР: розташування
на екрані, у сценарії та в сюжеті. Відповідно до цього модель використання РР у маркетинговій та фінансовій діяльності підприємств подамо на рис. 1.
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Рис. 1. Модель використання РР у маркетинговій та фінансовій діяльності підприємств
(розроблено автором)

Отож, побудова моделі використання РР у маркетинговій та фінансовій діяльності підприємств враховує зовнішнє та внутрішнє середовище, завдяки ній формується ділова репутація, забезпечується конкурентоспроможність підприємства, вартість клієнтів. При фінансовій та маркетинговій діяльностях
варто використовувати РР, коли при інвестиційній – мерчандайзинг.
Висновки. На підставі аналізу визначень поняття «продакт плейсмент» встановлено, що його важко
відмежувати від прихованої реклами. Проте під РР розуміємо розміщення товару або торгової марки,
відомостей про виробника або про продавця в новинний сюжет або інші передачі не рекламного характеру, які пов’язані з вербальним, аудіо- та кінестетичним супроводом. Таке визначення відповідає
поняттю РР, яке вкладає в нього Європейська комісія з питань інформаційного суспільства та засобів
масової інформації. Встановлено, що є такі основні види РР, як візуальний, аудіальний та кінестетичний.
Найчастіше найчастіше використовується візуальний та кінестетичний. Основні форми прояву РР можна згрупувати у дві групи: перша група, що засвідчує об’єкт розміщення: продукт, новини, ідеї, образ
продукту, країна або регіон; друга група передбачає спосіб розміщення (творче, нейтральне, загальне,
корпоративне). Це дозволило нам побудувати модель використання РР у маркетинговій та фінансовій
діяльності підприємств, завдяки якій формується ділова репутація, забезпечується конкурентоспроможність підприємства, вартість клієнтів.
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«ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО»
ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Стаття присвячена організації «ощадливого виробництва» на прикладі виробничих підприємств України. Узагальнено призначення такої інноваційної форми господарської діяльності. Розкрито методичні підходи систем і
методів управлінського обліку, які рекомендується використовувати на підприємствах при впровадженні концепції «ощадливого виробництва».Узагальнено теорію ощадливого виробництва щодо причин виникнення втрат, серед яких: непродуктивність технології, неефективна організація, перевантаження, несистемність виробництва
тощо. Зазначені причини мають бути аналітично розкритими управлінським обліком.
Ключові слова: виробниче підприємство, управлінський облік, виробництво продукції, методичний інструментарій, «ощадливе виробництво».
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«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Статья посвящена организации «бережливого производства» на примере производственных предприятий Украины. Наведен обзор функционального назначения такой инновационной формы хозяйственной деятельности.
Раскрыто методические подходы систем и методов управленческого учета, которые рекомендуется использовать на предприятиях при внедрении концепции «бережливого производства». Обобщена теория бережливого
производства относительно причин возникновения потерь, среди которых – непродуктивность технологии, неэффективная организация производства, технологические перегрузки, несистемность производства и тому подобное. Указанные причины должны быть аналитически подтверджены данными управленческого учета.
Ключевые слова:производственное предприятие, управленческий учет, производство продукции, методический инструментарий, «бережливое производство».
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«COST-EFFECTIVE PRODUCTION»
AS AN IMPORTANT FACTOR OF FINANCIAL RESULTS OPTIMIZATION
The article is devoted to the organization of "cost-effective production" on the example of production enterprises in
Ukraine. An overview of the functional purpose of such an innovative form of economic activity has been given. The methodological approaches of management accounting systems and methods are revealed; it is recommended to use them for
enterprises when introducing the concept of “cost-effective manufacturing”.
Ukrainian scientists consider management accounting as a subsystem of a single integrated accounting system of
the business entity. This ensures that the administrative decisions are made in the process of «cost-effective production»
realization.
The theory of «cost-effective production» generalizes the causes of losses, among which are the unproductiveness of
technology, inefficient organization of production, technological overload, non-system production, etc. The mentioned reasons must be analytically confirmed by managerial accounting data.
It is proved that managerial accounting system should include new approaches which consist benchmarking tools.
The application of benchmarking technologies in management accounting involves: comparing the organization of
managerial accounting of the business entities under study with the best business entities, regardless of the form of their
management; comparison of accounting processes with the best similar processes implemented by business entities; comparison of software products used to automate managerial accounting in order to choose the most up-to-date and most
effective; comparison and analysis of managerial reporting of a business entity; identification of trends in the development
of approaches of the managerial accounting.
Key words: production enterprise, managerial accounting, methodical tools, production, cost-effective manufacturing.
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Постановка проблеми. В умовах конкуренції й високорозвиненої системи маркетингу саме «ощадливе виробництво» є джерелом конкурентних переваг на ринку. Основні методи та ідеї ощадливого виробництва (Lean Production) були запропоновані ще Генрі Фордом і застосовувалися на заводах компанії
«Ford»у 20-і роки минулого століття, але в повному обсязі їх реалізували в Японії (Т. Оно) у середині
1950-х років у вигляді Виробничої системи Toyota (Toyota Production System), спрямованої на зменшення всіх можливих витрат і збільшення продуктивності. Теорія ощадливого виробництва набула світового
поширення в 90-х роках після виходу книги Womack & Jones «The Machine That Changed The World»
(«Машина, яка змінила світ») [1].
У наукових колах досі не сформовано єдиної однозначної думки щодо ключових елементів системи
ощадливого виробництва [2, с. 2], а Д. Хоббс, сертифікований спеціаліст із управління виробництвом і
обліку матеріальних запасів, зазначає, що з точки зору ощадливого виробництва семантика й термінологія не є визначальними. Важливі принципи й завдання, які вирішуються в рамках реалізації концепції [3].
Тому розглянемо принципи концепції «ощадливого виробництва». Дж. Лайкер виділив такі принципи,
реалізовані компанією «Toyota»: необхідність орієнтації на перспективу й вирішення довгострокових
завдань (навіть якщо це завдає шкоди короткостроковим фінансовим цілям); створення безперервного
виробничого процесу; використання системи «витягування» (виробництво потрібної кількості в потрібний час); рівномірність виробництва; якість продукції – першочергове завдання, навіть якщо воно вимагає уповільнення виробництва; безперервне вдосконалення й делегування повноважень співробітникам;
візуальний контроль; надійність і випробування технологій; виховання власних висококваліфікованих
співробітників; створення виробничої культури; повага до партнерів; використання лише перевірених
даних для прийняття рішень; колективне вирішення проблем; безперервне вдосконалення [4].
Ефективність ощадливого виробництва на практиці інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних виробничих підприємств підтверджують як показники форм фінансової звітності, так і матеріали
Висновків аудиту щодо розкриття річних результатів їх фінансово-господарської діяльності. Водночас
ключові індикатори впровадження зазначеної технології підприємницької діяльності залишаються сьогодні не врахованими методикою ведення бухгалтерського обліку та звітності в рамках чинних Положеннь (стандартів) бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний вклад у дослідження проблем теорії та методо
логії формування «ощадливого виробництва» як дієвого інструменту раціонального використання
виробничих ресурсів внесли вітчизняні та зарубіжні науковці: Н. Р. Балтачева [5], Е. Ф. Валентинова
[6], Ю. П. Клочков [7],   Дж. Лайкер [4], П. Муді, Р. Холом [8], О. М. Мельников, Н. А. Ганькін [9],
Т. Ф. Плахтій [10; 11] та ін. Сучасний розвиток підприємницької діяльності розширяє як сферу застосування принципів «ощадливого виробництва», так і варіативність його інструментів. Відтак, методологія
відображення та системного моніторингу цього інноваційного елементу менеджменту потребує подальших досліджень з урахуванням ресурсних можливостей та потреб виробничих підприємств.
Метою і завданням дослідження є: вивчити існуючий та дослідити новий, альтернативний інструментарій впровадження «ощадливого виробництва» на прикладі вітчизняних виробничих підприємств;
обґрунтувати альтернативи відображення результатів впровадження «ощадливого виробництва» в
управлінському обліку (як складовій інтегрованої системи бухгалтерського обліку) з метою покращення
оперативних заходів менеджменту на оптимізацію фінансових результатів виробничої діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу. Принципи «ощадливого виробництва» розкриваються також у стандарті управлінського обліку SMA IMA «Accounting for the Lean Enterprise: Major Changes to the Accounting
Paradigm» і зазвичай зводяться до таких п’яти: 1) цінність; 2) потік створення цінності; 3) принцип безперервності потоку; 4) принцип операційного контролю; 5) принцип безперервного вдосконалення бізнес-процесів [12, с. 8–9].
Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних економістів дозволяє стверджувати, що основними принципами концепції «ощадливого виробництва» є дослідження системи на наявність втрат у процесі її
функціювання, усунення шкоди від виявлених втрат спеціальними методами та інструментами, а також
безперервний моніторинг за ефективністю функціювання системи.
Російські науковці О. М. Мельников, В. Г. Ларіонов, Н. А. Ганькін, провівши дослідження організації
виробництва як науки, виділили основні принципи, характерні для сучасного ощадливого виробництва:
постійне зниження використовуваних ресурсів; активне використання творчого потенціалу людських
ресурсів; створення умов для вдосконалення виробництва; скорочення частки процесів, які не додають
цінності продукту; гнучке і швидке переналагодження обладнання; інформаційні ресурси – основа розвитку виробничих систем [9, с. 241].
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Значна кількість дослідників, розглядаючи ощадливе виробництво, концентрують свою увагу на
окремому, найбільш важливому, на їхню думку, принципі. Зокрема, Н. Р. Балтачева, Е. Ф. Валентинова в
якості найважливішого виділяють принцип скорочення втрат [5; 6]. Цей принцип передбачає зменшення
та ліквідацію відходів, раціональне використання всіх видів ресурсів: матеріальних, фінансових, трудових. Ю. П. Клочков визначає основоположним принцип якості [7, с. 431]. Дж. Лайкер характеризуючи
ощадливе виробництво, зробив акцент на ліквідацію відходів і втрат за короткий час [4]. Втрати також
розглядаються з точки зору створення цінності, тобто всі операції й використані ресурси повинні бути
корисними для споживача. Якщо ресурс знаходиться на складі тривалий час, то витрати, понесені на
його зберігання, будуть трактуватися як втрати. Простої з різних причин, зокрема й пов’язані з переналагодженням обладнання, так само призводять до втрат.
Н. В. Просвіріна, А. І. Тихонов, аналізуючи впровадження «ощадливого виробництва» на сучасних
високотехнологічних підприємствах, підкреслюють значення людського фактора й необхідність зміни
методів мотивації, спрямованих на самореалізацію й визнання заслуг працівників, що призводять до виявлення і скорочення втрат [13].
Узагальнюючи науковий доробок вчених у сфері ощадливого виробництва та управлінського обліку,
пропонуємо використовувати таке визначення: ощадливий управлінський облік – комплексна облікова
відкрита підсистема, заснована на високому рівні самосвідомості учасників всіх процесів і передбачає:
формування деталізованої інформації про витрати й результати в розрізі потоків створення цінності;
візуалізований причинно-наслідковий аналіз на основі сучасних технологічних карт, які дозволяють визначати напрямки зниження втрат і відходів, зберігаючи якість продукції; складання спрощеної звітності, заснованої на оперативних інформаційних потоках.
Зважаючи на те, що управлінський облік вітчизняними науковцями розглядається як підсистема єдиної інтегрованої інформаційної системи господарюючого суб’єкта, що забезпечує прийняття рішень в
умовах реалізації концепції ощадливого виробництва, пропонуємо доповнити базові підходи до організації «ощадливого обліку» наступними організаційно-методичними принципами:
1. Багатомірність. Передбачає можливість розгляду фактів господарськоїдіяльності з декількох сторін.
По-перше, сучасні комп’ютерні програми, які реалізують функцію бухгалтерського обліку, надають можливість формування багаторівневої аналітики, в основу якої можуть бути покладені різні
класифікації.
По-друге, великі підприємства мають складні організаційні структури, до їх складу входять різні
підрозділи та юридичні особи, які можуть знаходиться в різних географічних регіонах, тому для прийняття обґрунтованих управлінських рішень необхідно враховувати особливості кожного підрозділу й
організації.
По-третє, OLAP-системи, які активно використовуються з метою підтримки процесів прийняття рішень, дозволяють проводити аналіз багатовимірних даних. Відтак, управлінський облік повинен задовольняти вимоги даних систем.
По-четверте, правила оцінки активів і зобов’язань у бухгалтерському обліку відповідно до чинних
нормативних актів не завжди дозволяють дати об’єктивну й реалістичну оцінку стану господарюючого
суб’єкта, тому для цілей управлінського обліку необхідно використовувати різні способи й види оцінок.
По-п’яте, слід враховувати вплив різних чинників при прийнятті рішень і використовувати зовнішні
та внутрішні джерела інформації.
2. Ощадливе мислення. Ніхто не може змусити прагнути співробітників до постійного вдосконалення, тому велике значення для впровадження системи ощадливого виробництва має високий рівень самосвідомості працівників. У більшості випадків на виробничих підприємствах затверджена якісно розроблена регламентна документація, яка визначає дії співробітників, пов’язаних із формуванням інформації
в обліковій системі.
3. Моделювання. Цей принцип лежить в основі формування виробничого процесу й дозволяє визначити напрямки максимально раціонального використання ресурсів [14, с. 279]. Він передбачає можливість проектування впливу запланованих операцій на показники звітності, що дає змогу об’єктивніше і
якісніше оцінити ефективність планованих дій, а також розрахувати результати прийнятого рішення в
короткостроковій і середньостроковій перспективі. У цьому разі необхідно звернутися до використання
елементів бухгалтерського моделювання.
4. Візуалізація інформації. Дослідження, проведені Е. Лараєю, П. Муді, Р. Холом [8] і Дж. Лайкером [4],
свідчать про те, що важливе значення для ефективної реалізації принципів ощадливого виробництва має
поінформованість співробітників. Потрібно не просто донести певний обсяг інформації, необхідно правильно його відфільтрувати, вибрати значущі дані і представити їх у кращому форматі.
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5. Гнучкість. Господарюючі суб’єкти – це «живі організми», що функціюють у постійно мінливому
оточенні і тому виникає потреба швидкого і гнучкого пристосування облікової системи до умов, які
змінюються в зовнішньому та внутрішньому (виробничому) середовищі, при цьому передбачається збереження методологічних основ.
Втрати систем і процесів бухгалтерського обліку мають надзвичайно велике значення при впровадженні концепції ощадливого виробництва. Проаналізувавши зміст облікової роботи, можна виділити її
два основні типи: роботу з метою підвищення цінності облікової інформації для користувачів; роботу,
яка зменшує цінність обліково-аналітичних даних. Тому останній вид облікової роботи, який не сприяє зростанню цінності облікової інформації, але в процесі якого відбувається споживання різних видів
ресурсів (фінансових, матеріальних, інтелектуальних тощо), спостерігаються значні затрати праці, слід
розуміти як втрати системи бухгалтерського обліку.
У теорії ощадливого виробництва виділяють три причини виникнення втрат (3MU): Muda (марні дії, що не
приносять дохід), Muri (напруженість, перевантаження), Mura (нерівномірність, нерегулярність) [16, с. 237].
Відповідно, можна виділити три основні рівні втрат облікової системи підприємства, мінімізація яких є
одним із завдань «ощадливого обліку»: 1. Всі види робіт, які є зайвими або небажаними під час виконання
облікових процедур (очікування працівників бухгалтерської служби, пошук даних та їх носіїв (первинних
документів), дублювання господарських операцій, неефективне ергономічне забезпечення, неефективна
мережева взаємодія між працівниками бухгалтерської служби або між її окремими підрозділами, браковані (неправильно заповнені або складені) первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність
та ін.). 2. Ті види робіт, які складаються лише з втрат, але повинні виконуватися через наявність певних
об’єктивних причин (вмикання/вимикання комп’ютерів та периферійних пристроїв, авторизація під час
входу в комп’ютеризовану облікову систему підприємства, очікування під час проведення первинних документів або господарських операцій у системі, обробка первинних документів у паперовому вигляді,
передача первинних документів аутсорсинговій фірмі та ін.). Ці втрати є прихованими, вони відбуваються
під час здійснення операцій у рамках прийнятих методик або технологій обробки даних та інформації.
3. Втрати, зумовлені особливостями технічного та програмного забезпечення, яке використовується в
процесі функціювання облікової системи (витрати на цілодобову роботу серверів, де розміщені облікові
бази даних, та витрати на засоби їх безперебійного живлення, невикористання всіх модулів та можливостей встановленого бухгалтерського програмного забезпечення та ін.) [10, с. 110].
Досліджуючи сутність управлінського обліку для ощадливого виробництва, можемо зробити висновок, що він отримує свій розвиток на основі комплексного поєднання традиційних і новітніх облікових
методик, що схематично представлено на рис. 1.
Системи й методи
управлінського обліку
Метод обліку
й калькулювання витрат за
функціями (АВС-метод)
Ланцюг вартості Порте
ра (ланцюг створення
вартості)
Система збалансованих
показників
(Balanced Scorecard)
«Якраз вчасно»
(Just in Time)

Кайдзен (Kaizen)

Таргет-костинг
(target costing)

Елементи систем і методів управлінського обліку, які рекомендується використовувати на підприємствах при впровадженні концепції
ощадливого виробництва
Аналіз із метою виявлення резервів для скорочення витрат за рахунок витрат, які не залежать від обсягу виготовленої продукції
Детальне вивчення й контроль витрат за видами діяльності виробничого
підприємства
Причинно-наслідковий аналіз витрат
Зниження витрат за рахунок ліквідації елементів, які не формують цінності в зовнішньому та внутрішньому ланцюгу створення цінностей
Формування комплексу фінансових та нефінансових показників, які доцільно використовувати як критерії оцінювання діяльності виробничого
підприємства
Облік, спрямований на зменшення втрат:
– за рахунок скорочення залишків сировини, продукції;
– прискорення руху матеріальних ресурсів всередині виробничих підрозділів
Деталізований облік витрат на контроль якості на вході й виході виробництва
Безперервне вдосконалення процесів виробництва, технології, обліку
Контроль витрат на зростання якості продукції
Зростання рівня самосвідомості співробітників
Розрахунок і контроль цільової собівартості: скорочення витрат за рахунок змін у технології виробництва та виробничих процесах
Облік і контроль витрат на виробництво з урахуванням характеристик, які
важливі покупцям

Рис. 1. Елементи сучасних методів і систем управлінського обліку, які рекомендується
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використовувати на підприємствах при впровадженні концепції ощадливого виробництва*
*узагальнено автором на основі [8; 17; 10].

Необхідність інформаційної підтримки функціювання будь-якої управлінської системи зумовлює
трансформацію ролі та значення управлінського обліку, оновлення його інструментів. Відтак, виникає
потреба в розробці методичної основи організації управлінського обліку для господарюючих суб’єктів,
які впроваджують ощадливе виробництво, формалізовану в моделі.
Проведені дослідження дозволили виділити три найважливіших традиційних блоки в моделі організації
управлінського обліку для виробничих підприємств, які впроваджують ощадливе виробництво (рис. 2.).

IV. Контроль показників
ощадливого виробництва

ІІІ. Технічна складова

ІІ. Організаційна складова

І. Методична складова

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
1. Принципи:
– базові (повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування, превалювання
сутності над формою та ін.);
– додаткові (ощадливе мислення, моделювання, візуалізація інформації, гнучкість).
2. Вимоги до обліку, які залежать від галузевих особливостей виробничого підприємства: поетапне
виробництво, широкий асортимент продукції, високі матеріальні витрати, використання ручної праці на
певних етапах виробництва, наявність відходів, багатозмінний режим роботи підприємства, можливість
забруднення навколишнього природного середовища, віддаленість від населених пунктів.
3. Процедури управлінського обліку, які вимагають використання математичного інструментарію:
– облікові (план рахунків, агреговані проводки, можливість відображення запланованих операцій);
– аналітичні (тріангуляції, можливість моделювання);
– калькуляційні (з використанням коефіцієнтів розподілу);
– контрольні (передбачають формування виробничих звітів).

1. Побудова схеми взаємозв'язків: клієнтський сервіс – планування виробництва – виробництво –
складування – відвантаження.
2. Встановлення зв'язків між центрами відповідальності та місцями виникнення витрат, потоками
створення цінності відповідно до технологічного циклу виробництва.
3. Формування технологічних карт виробництва.
4 Ідентифікація можливих виробничих витрат, визначення місць їх виникнення.
5. Розрахунок мінімального рівня оборотних активів.
6. Калькулювання цільової собівартості продукції з використанням коефіцієнта розподілу витрат.
7. Опис транзакцій.
8. Формування й узгодження довідників підконтрольних показників ощадливого виробництва.
9. Контроль відхилень.

1. Вибір форми та особливих прийомів ведення управлінського обліку:
– використання комп'ютерної програми;
– використання рахунків 8, 9 класів;
– формування специфічного плану рахунків;
– використання мега-рахунків.
2. Визначення вимог до інформації:
– оперативність;
– швидкість обробки і передачі інформації;
– інтеграція зовнішніх та внутрішніх даних;
– зрозумілість і доступність інформації.

1. Оцінка рівня інтеграції: індивідуальні та групові (позмінні, цехові) показники часу здійснення
операцій, процесів.
2. Оцінка якісних показників продукції: показників призначення, показників економічності
використання сировини, матеріалів, палива та енергії, показників надійності, технологічності,
ергономічних та естетичних показників, показників стандартизації та уніфікації, екологічних
показників, економічних показників, показників безпеки, показників стандартизації та уніфікації.
3. Визначення фінансових показників.
4. Аналіз управлінських показників: швидкість отримання коштів за продукцію, мінімальна вартість
продукції, швидкість доставки продукції клієнту.

Рис. 2. Модель організації управлінського обліку
при впровадженні концепції ощадливого виробництва

Наповнення управлінської облікової системи новими підходами, методологією й методикою повинно
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здійснюватися із застосуванням інструментарію бенчмаркінгу. Бенчмаркінг (еталонне оцінювання), що
вимагає від працівників облікової служби суб’єкта господарювання спочатку осмислили свої поточні
операції і підходи до ведення управлінського обліку, а потім звернути увагу на кращі практики (досягнення) інших підприємств як на керівництво щодо поліпшення власної роботи.
Р. Каплан та Е. Аткінсон визначають бенчмаркінг як спосіб збору інформації, який використовується
суб’єктами господарювання з метою виявлення найкращих практик інших підприємств [18, с. 568].
Застосування технологій бенчмаркінгу в управлінському обліку передбачає таке порівняння організації управлінського обліку досліджуваного суб’єкта з кращими суб’єктами, незалежно від форми господарювання, напряму діяльності, країни; порівняння облікових процесів із найкращими аналогічними
процесами, впровадженими суб’єктами підприємницької діяльності (в аналогічній чи інших сферах діяльності); порівняння програмних продуктів, які використовуються для автоматизації ведення управлінського обліку, з метою вибору найсучаснішого та найефективнішого; порівняння та аналіз управлінської звітності суб’єкта господарської діяльності та найкращих представників його галузі; впровадження
найкращих методик і технік ведення управлінського обліку; виявлення тенденцій розвитку підходів до
організації управлінського обліку та їх наслідування; виконання та перевищення запитів користувачів
фінансової й управлінської звітності [19, с. 66–67].
Найчастіше проведення бенчмаркінгу є вигідним із точки зору витрат, оскільки підприємство може
заощадити час і гроші, уникнувши тих помилок, яких уже припустилися інші представники бізнесу, а
також не потрібно вигадувати та дублювати процеси або методи, які вже розробили і протестували інші.
Тому вибір оптимальних партнерів в області бенчмаркінгу є вирішальним аспектом цього процесу.
Система управлінського обліку підприємств модернізується на вимогу сучасних умов господарювання: значно розширюються його межі, з’являються нові концепції та інструменти, ефективність впровадження яких може забезпечити бенчмаркінг. Досвід постановки управлінського обліку кращих суб’єктів
господарювання дозволяє вітчизняним господарським одиницям оцінити можливості і переваги діючих
систем управлінського обліку й виробити власну методику створення таких систем, зважаючи на особливості діяльності. Бенчмаркінг створює цінності для підприємства завдяки таким факторам: сконцентрованість на ключових недоліках; залучення ідей із зовнішніх суб’єктів господарювання й визначення
сприятливих можливостей удосконалення; згуртування співробітників підприємства навколо пошуків
рішень.
Висновки. Обґрунтовано, що управлінські облікові системи є інструментами аналізу та реалізації
концепції ощадливого виробництва на виробничих підприємствах. У роботі запропоновано визначати
ощадливий управлінський облік як комплексну облікову відкриту підсистему, яка передбачаєтаке формування деталізованої інформації про витрати й результати в розрізі потоків створення цінності, візуалізований причинно-наслідковий аналіз на основі сучасних технологічних карт, що дозволяють визначати
напрямки зниження втрат і відходів, зберігаючи якість продукції, складання спрощеної звітності, заснованої на оперативних інформаційних потоках.
Зважаючи на те, що управлінський облік розглядається як підсистема єдиної інтегрованої інформаційної системи виробничого підприємства (яка забезпечує прийняття рішень в умовах реалізації концепції
ощадливого виробництва), базові підходи до організації «ощадливого обліку» запропоновано доповнити
такими організаційно-методичними принципами: багатомірність (передбачає можливість розгляду фактів господарської діяльності з декількох сторін), «ощадливе мислення» працівників облікової служби,
моделювання (можливість проектування впливу запланованих операцій на показники звітності), візуалізація інформації з метою кращої поінформованості працівників, гнучкість управлінської облікової
системи.
Встановлено, що застосування технологій бенчмаркінгу в управлінському обліку передбачає таке порівняння організації управлінського обліку досліджуваного суб’єкта з кращими суб’єктами, незалежно
від форми господарювання, напряму діяльності, країни; порівняння облікових процесів із найкращими аналогічними процесами, впровадженими суб’єктами підприємницької діяльності (в аналогічній чи
інших сферах діяльності); порівняння програмних продуктів, які використовуються для автоматизації
ведення управлінського обліку, з метою вибору найсучаснішого та найефективнішого; порівняння та
аналіз управлінської звітності суб’єкта господарської діяльності та найкращих представників його галузі; впровадження найкращих методик і технік ведення управлінського обліку; виявлення тенденцій
розвитку підходів до організації управлінського обліку та їх наслідування; виконання та перевищення
запитів користувачів фінансової й управлінської звітності.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті запропоновано використання нечіткої моделі оцінювання якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу, яка дозволяє за допомогою запропонованого алгоритму нечіткого висновку кількісно оцінювати агрегований показник якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської
діяльності персоналу, що сприятиме більш ґрунтовному вибору організаційно-комунікаційної стратегії забезпечення управлінської діяльності персоналу. У якості вихідної системи показників для оцінки якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу обрано інтегральний показник організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу, який відображає наявні умови для реалізації функцій
управління (оптимальність організаційної структури, підтримку професійного розвитку персоналу, рівень застосування сучасних інформаційних технологій для документування та обміну інформацією, якість автоматизації робочих місць), та рівень зрілості управлінської діяльності персоналу, який вказує на готовність управлінців реалізовувати відповідні функції, їх рівень володіння відповідними компетентностями, нереалізований потенціал. Модель
зрілості має наукове призначення, яке полягає в можливості оцінювання поточного стану управлінської діяльності
персоналу підприємства, і практичне призначення, яке полягає в створенні можливостей для інструментів активізації управлінської діяльності, які забезпечують її ефективність та визначення стратегії розвитку.
Ключові слова: якість організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу, оцінювання зрілості управлінської діяльності персоналу підприємства, метод нечітких множин.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье предложено использование нечеткой модели оценивания качества организационно-коммуникационного обеспечения управленческой деятельности персонала, которая позволяет с помощью предложенного алгоритма
нечеткого вывода количественно оценивать агрегированный показатель качества организационно-коммуникационного обеспечения управленческой деятельности персонала, что будет способствовать более основательному
выбору организационно-коммуникационной стратегии обеспечения управленческой деятельности персонала. В
качестве исходной системы показателей для оценки качества организационно-коммуникационного обеспечения
управленческой деятельности персонала избраны интегральный показатель организационно-коммуникационного обеспечения управленческой деятельности персонала, который отражает имеющиеся условия для реализации
функций управления (оптимальность организационной структуры, поддержание профессионального развития
персонала, уровень применения современных информационных технологий для документирования и обмена информацией, качество автоматизации рабочих мест) и уровень зрелости управленческой деятельности персонала, указывающий на готовность управленцев реализовывать соответствующие функции, их уровень владения соответствующими компетенциями и нереализованный потенциал. Модель зрелости имеет научное назначения, которое
заключается в возможности оценки текущего состояния управленческой деятельности персонала предприятия,
и практическое назначение, которое заключается в создании возможностей управленческой деятельности активизации инструментов, обеспечивающих эффективность управленческой деятельности персонала предприятия,
определение ее стратегии развития.
Ключевые слова: качество организационно-коммуникационного обеспечения управленческой деятельности персонала, оценка зрелости управленческой деятельности персонала предприятия, метод нечетких множеств.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE QUALITY
OF THE ORGANIZATIONAL AND COMMUNICATION SUPPORT OF ENTERPRISE'S
PERSONNEL MANAGIRIAL ACTIVITY
The article proposes the use of a vague model for the assessment of the quality of organization and communication
support of personnel managerial activity. The application of this model allows to calculate an aggregated indicator of
the quality of organization and communication support of personnel management activities. The application of the model
should be accompanied with ballpark conclusion algorithm which in its turn will contribute to a more fundamental choice
of organization and communication personnel management strategy. The following initial indicators were selected for the
quality assessment of organization and communication support for personnel managerial activity: an integral indicator of
organization and communication support for personnel managerial activity (reflects the existing conditions for the implementation of management functions: optimal organization structure, personnel professional development maintenance, the
level of modern information technologies application for documentation and information sharing, workplace automation
quality), the level of the personnel managerial activity maturity (indicates that managers are ready to implement relevant
functions, their level of competence and their unrealized potential). The model of maturity has a scientific purpose (defines
the ability to assess the current state of personnel management activities) and practical purpose (helps to create opportunities to enhance the tools that ensure its effectiveness and its development strategy definition). The implementation of the
methodological approach to determine the quality of organization and communication support of personnel management
activities has the following consequences: definition of the initial system of indicators for the assessment of the organization
and communication provision of personnel management quality; analysis of existing mathematical methods for solving the
problem (choice and argumentation of the appropriateness); calculation and analysis of the quality level of organization and
communication support of personnel management at industrial enterprises using the chosen method; development of recommendations for improving the quality of organization and communication support for personnel management at industrial
enterprises (choice of organization and communication strategy).
Key words: quality of organization and communication support of personnel managerial activity, assessment of the
maturity of personnel managerial activity of the enterprise, fuzzy sets method.

Постановка проблеми У сучасному світі успішне вирішення стратегічних завдань підприємства значною мірою залежить від ефективності управлінської діяльності персоналу. У той же час будь-які дії
управлінського персоналу мають комунікаційний ефект в інформаційному полі і можуть вплинути на
репутацію підприємства, зокрема й на перспективи його розвитку. Враховуючи те, що головним джерелом підвищення ефективності роботи сучасного підприємства є її людські ресурси, впроваджуючи нові
заходи, які б сприяли підвищенню ефективності підприємства, дуже важливо приділяти увагу оцінюванню якості управлінської діяльності персоналу та її організаційно-комунікаційного забезпечення на
підприємстві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням різних аспектів оцінювання управлінської діяльності персоналу підприємства та її організаційного та комунікаційного забезпечення займалися такі відомі вітчизняні та закордонні вчені: О. Амосов, М. Армстронг, Г. Афанасьєв, В. Бебик,
А. Босак, Н. Гавкалова, А. Зверинцев, А. Кібанов, Г. Назарова, О. Кузьмін, Г. Осовська, Н. Подольчак,
Ф. Тейлор, С. Цимбалюк, Н. Шпак та інші. Проблемам якості трудового життя, управлінської діяльності
персоналу підприємства увагу приділяли такі вітчизняні та закордонні вчені, як Д. Богиня, О. Єгоршин,
М. Кизим, А. Колот, М. Мескон, Ф. Хміль, Г. Строкович, О. Ястремська та інші. Дослідження наукових
праць щодо оцінювання організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства дає змогу стверджувати про недостатнє представлення в теоретичному і в практичному
плані вивчення цієї проблематики. Враховуючи відсутність єдиного підходу щодо оцінювання якості
та неоднозначність поглядів, вимагає подальшого дослідження та розвитку теоретичних положень та
методичних підходів щодо вирішення проблем оцінювання якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є обґрунтувати та розробити методичний підхід щодо
оцінювання якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства. Для досягнення мети потрібно вирішити таке завдання, а саме сформувати відповідні концептуальні та методичні основи щодо оцінювання якості управлінської діяльності персоналу підприємства.
Виклад основного матеріалу. В епоху надзвичайно високих темпів розвитку інформаційно-комунікаційних систем та пов’язаного з ними збільшення інформаційного навантаження на управлінський
персонал у діяльності підприємств, дуже гостро постала необхідність якісного забезпечення та доцільності впровадження організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу
підприємства.
Розуміючи під якістю певну синергетичну систему властивостей об’єкта з певними характеристиками,
зазначимо, що для оцінки якості забезпечення управлінської діяльності персоналу недостатнім є тільки
кількісний аналіз рівня організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу.
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Важливим показником також має бути якісне оцінювання управлінської діяльності персоналу. У цьому
контексті запропонована функціональна модель зрілості, яка дозволила виявити існуючий рівень зрілості
управлінської діяльності персоналу на промислових підприємствах у Харківській області.

Рис. 1. Схематична послідовність реалізації методичного підходу щодо визначення якості
організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу

Сьогодні більшість управлінців намагаються активізувати свою діяльність і діяльність всіх виробничих і невиробничих процесів, оптимізуючи організаційно-комунікаційне забезпечення діяльності управлінців на підприємстві. Однак реальний вклад та цінність залежить від приналежності до рівня зрілості
управлінської діяльності персоналу підприємства, тобто від виявлення якісних характеристик діяльності
управлінського персоналу. У моделі зрілості, пов’язаної з системою управління, вчені пропонують виявляти слабкі місця системи управління за допомогою функціональної моделі оцінки, де в рамках даної
моделі виділені п’ять рівнів розвитку (зрілості), в основі яких лежить п’ять загальних управлінських
функцій, а саме планування, організація, мотивація, контроль та регулювання. Ці функції формують
структуру управління й відповідають п’яти оціночним критеріям моделі [1].
О. Ястремська відзначає, що функціональна оцінка керівника базується на виявленні того, наскільки
він добре справляється зі своїми посадовими обов’язками, де його праця описується в структурі загальних функцій. Основою такого методу є уявлення про організаторські здібності управлінського персоналу, що відокремлюють управлінську працю від виконавської, визначаючи роль та місце управлінського
персоналу в трудовому колективі [2].
Поняття “зрілість” Дж. Симпсон відносить до “стану буття” як завершений, досконалий або готовий
стан і передбачає певний прогрес у розробці системи [3]. Більшість моделей зрілості оцінюють якісно
людей, процеси, структури та об’єкти, технології. Отже, модель зрілості – це структурований набір елементів, що описують характеристики ефективних процесів.
Найбільш відомими моделями є модель зрілості можливостей людей Capability Maturity Model for
Software Engineering (CMMI), Capability Maturity Model (CMM), яка фокусується на постійному покращенні управління та розвитку людських активів організації. Тут описується еволюційний шлях удосконалення від непослідовно виконаних практик до зрілого, дисциплінованого, де постійно вдосконалюється розвиток знань, навичок і мотивації робочої сили, що підвищує стратегічну ефективність бізнесу.
Концепція зрілості була розроблена SEI (Software Engineering Institute, Інститут інженерії програмного забезпечення) американського університету Карнегі-Меллона й охоплювала область програмного
забезпечення. Але далі модель мігрувала в оцінку організаційної зрілості, концепція якої полягала в просуванні п’яти стадій [4].
Модель складається з ряду “рівнів зрілості”, частіше їх п’ять, від найнижчого до найвищого, початкового, керованого, визначеного, кількісно керованого та оптимізації (однак кількість рівнів може змінюватися залежно від сфери дослідження та проблеми, що мотивують модель). Ця техніка надає підприємствам вимірювання для аудиту та порівняльного аналізу; вимірювання оцінки прогресу, сильних та
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слабких сторін та можливостей (які можуть підтримати прийняття рішень щодо стратегії та управління
портфелем проектів) [1].
Отже, нами запропонована оцінка зрілості управлінської діяльності персоналу підприємства, яка допоможе якісно визначити рівень стану управлінської діяльності персоналу на досліджуваних підприємствах (рис. 2)
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Рис. 2. Оцінка зрілості управлінської діяльності персоналу підприємств
промисловості Харківського регіону

Визначивши зрілість управлінської діяльності персоналу промислових підприємств Харківського
регіону, що досліджуються, на основі п’яти управлінських функцій із використанням експертного методу, було отримано показники зрілості управлінської діяльності персоналу. Аналіз досліджуваних підприємств показав, відносно середні показники зрілості у підприємств ПАТ «Харверст» (0,545), ПАТ
«Пiвденкабель» (0,536), ПАТ «Укрелектромаш» (0,526), ПАТ «Електромашина» (0,568), ПАТ «ХАРП»
(0,536), ПАТ «Коннектор» (0,514), зрілість управлінської діяльності персоналу знаходится на 3 рівні
зрілості. ВАТ «Турбоатом» (0,650), ПАТ «Світло шахтаря» (0,0,610), ПАТ «Завод Фрунзе» (0,680) відносяться до четвертого рівня зрілості, тільки ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» знаходиться на другому
рівні зрілості управлінської діяльності персоналу (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика рівня зрілості управлінської діяльності персоналу

Рівень зрілості управлінської діяльності персоналу

Рівень

Підприємства

V

IV

III

II

I

ВАТ «Турбоатом» (0,650)
ПАТ «Світло шахтаря»
(0,0,610)
ПАТ «Завод Фрунзе» (0,680)
ПАТ «Харверст» (0,545)
ПАТ «Пiвденкабель» (0,536)
ПАТ «Укрелектромаш» (0,526)
ПАТ «Електромашина» (0,568)
ПАТ «ХАРП» (0,536)
ПАТ «Коннектор» (0,514)
ПАТ «ХТЗ
ім. С. Орджонікідзе» (0,372)

Характеристика рівня
управлінської діяльності персоналу

Область
значень за
стадіями
зрілості

Досягнуто максимальні результати в усіх напрямках управлінсь
кої діяльності персоналу, система управління є еталонною.

(0,86–1)

Постійне вдосконалення якості управлінської діяльності
ведеться за більшістю напрямків. Необхідно підтримувати
динаміку поліпшень та, використовуючи стратегії вдоско- (0,58–0,86)
налення, наприклад, бенчмаркінг, почати перетворення проблемних зон, які залишилися.
Організаційна система управління на підприємстві більш
сформована. Необхідно акцентувати увагу на активізації
інструментів управлінської діяльності персоналу та поліпшенні якості забезпечення на кожному етапі здійснення (0,5–0,58)
управлінських функцій. Удосконалюючи систему управління, слід робити акцент на важливість персоналу та враховувати зацікавленість стейкхолдерів.
Управлінська діяльність персоналу реалізується слабо, хоча
має потенціал для розвитку. Керівництву необхідно чітко
(0,25–0,5)
визначити цілі та розробити стратегію, приділяюи увагу
якості системи управління.
Безсистемне ведення бізнесу. Цілі керівників не визначені
або занадто розпливчасті. Для подальшого розвитку необхідно докорінно переглянути принципи ведення бізнесу.

(0–0,25)
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Наступним етапом є аналіз існуючих математичних методів для вирішення поставленої задачі, а саме
оцінки якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу, та вибір і обґрунтування найбільш доцільного. Ґрунтовний аналіз принципів та особливостей застосування
методів, що використовуються для оцінки якості, серед яких методи теорії нечітких множин, методи
кваліметрії та метод аналізу ієрархій Сааті, підтверджує відсутність єдиного концептуального підходу
щодо оцінювання. Але враховуючи достатню трудомісткість процедури аналізу ієрархій Сааті, довготривалість проведення спостережень у рамках кваліметричного підходу та певну обмеженість традиційних математичних методів щодо аналізу такого роду даних, обґрунтовано використання методу теорії
нечітких множин. У сучасних умовах розвитку світової економічної науки цей метод є найпоширенішим, однак у нашій країні йому приділяється недостатньо уваги з точки зору оцінювання якості процесів
забезпечення управлінської діяльності персоналу на підприємстві.
Параметри нечіткої системи оцінки якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінсь
кої діяльності персоналу, які представлено в табл. 2, дозволяють окреслити входи та виходи, представити функції приналежності для нечітких змінних та виявити правила роботи системи. У якості вихідної
системи показників для оцінки якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу обрано: рівень зрілості управлінської діяльності персоналу, який вказує на готовність
управлінців реалізовувати відповідні функції, їх рівень володіння відповідними компетентностями й нереалізований потенціал та інтегральний показник організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу, який відображає наявні умови для реалізації функцій управління (оптимальність організаційної структури, підтримку професійного розвитку персоналу, рівень застосування
сучасних інформаційних технологій для документування та обміну інформацією, якість автоматизації
робочих місць).
Таблиця 2
Параметри нечіткої системи оцінювання якості
організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу
Параметри

Вхідні змінні

Пояснення
Лінгвістична змінна

Терми оцінювання

Універсальна множина

Інтегральний показник
організаційно-комунікаційного забезпечення
управлінської діяльності
персоналу рівень формування персоналу (ІП)

дуже низький (ДН), низький (Н), середній (С),
високий (В),
дуже високий (ДВ)

[0–0,2;
0,2–0,4;
0,4–0,6;
0,6–0,8;
0,8–1]

Рівень зрілості управлінсь
кої діяльності персоналу (З)

І рівень
ІІ рівень
ІІІ рівень,
ІV рівень,
V рівень

[0–0,25;
0,25–0,5;
0,5–0,58;
0,58–0,86;
0,86–1]

Вихідні змінні

Якість організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу (Я)

Тип функції приналежності

gaussmf (гауссовська форма) – для вхідних параметрів;

Кількість термів

trimf (трапецевидна форма) – для вихідних параметрів

Нечітка база знань

Результати експертного оцінювання

Правила бази знань

Правила типу «mamdani»

Метод дефазифікації

Метод центра тяжіння

Отже, вхідними параметрами системи нечіткого висновку є дві нечіткі лінгвістичні змінні: «інтегральний показник організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу рівень формування персоналу» (ІП), «рівень зрілості управлінської діяльності персоналу» (З), вихідним
параметром – нечітка лінгвістична змінна «якість організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу» (Я).
Відтак, експертне оцінювання є груповим (із метою зниження ризику суб’єктивності), проводиться
на якісному рівні (формується прогноз можливих наслідків від впливу показників) та включає оцінку
компетентності експертів та визначення узгодженості їх думок за допомогою розрахунку коефіцієнта
конкордації Кендалла.
Зазначимо, що в якості експертної групи було обрано керівників досліджуваних підприємств та менеджерів вищих та середніх ланок, які знайомі з управлінськими інструментами та володіють інформацією
стосовно принципів та методів менеджменту персоналу.
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На основі опису двох вхідних й однієї вихідної змінної експертами було розроблено 25 логічних
правил виведення вихідної змінної – якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської
діяльності персоналу, використовуючи принцип «If – then».
На рис. 3 представлено залежність показника «якості організаційно-комунікаційного забезпечення
управлінської діяльності персоналу» від вхідних змінних.

Рис. 3 Залежність показника «якості організаційно-комунікаційного забезпечення
управлінської діяльності персоналу» від вхідних змінних

Побудована нечітка експертна система дозволяє за допомогою запропонованого алгоритму нечіткого
висновку кількісно оцінювати агрегований показник якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу.
Отож, реалізація методичного підходу щодо визначення якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу має таку послідовність: визначення вихідної системи
показників для оцінки якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу; аналіз існуючих математичних методів для вирішення поставленої задачі, вибір та обґрунтування доцільного; розрахунок та аналіз рівня якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу на промислових підприємствах із використанням обраного методу; розробка
рекомендацій щодо підвищення якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу на промислових підприємствах (вибір організаційно-комунікаційної стратегії).
Висновки. В епоху високих темпів розвитку інформаційно-комунікаційних систем та пов’язаного з
ними збільшення інформаційного навантаження на управлінський персонал, дуже гостро постала необхідність, якісного забезпечення та доцільності впровадження організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства. Застосування запропонованого підходу дозволить
більш ґрунтовно підійти до вибору організаційно-комунікаційної стратегії забезпечення управлінської
діяльності персоналу, а також визначити напрямки подальших досліджень, які акцентовано на оцінюванні якості організаційно-комунікаційного забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства,
для забезпечення ефективного функціювання підприємства.
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ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У статті досліджено вплив інституційного механізму на взаємодію держави з приватним бізнесом при реалізації регіональних проектів публічно-приватного партнерства. Надано показники регіональної ефективності
спільного проекту та методику оцінки суспільної економічної ефективності. Для здійснення ефективної взаємодії
державних органів влади з інституціями громадянського суспільства запропоновано напрями розвитку інструментарію реалізації проектів на регіональному рівні.
Ключові слова: інвестиційний проект, публічно-приватне партнерство, співробітництво, регіон.
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ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В статье исследовано влияние институционального механизма на взаимодействие государства с бизнесом
при реализации региональных проектов публично-частного партнерства. Представлены показатели региональной эффективности совместного проекта и методику оценки общественной экономической эффективности. Для
осуществления эффективного взаимодействия государственных органов власти с институциями гражданского
общества предложены направления развития инструментария реализации проектов на региональном уровне.
Ключевые слова: инвестиционный проект, публично-частное партнерство, сотрудничество, регион.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
AS A MECHANISM OF REGIONAL DEVELOPMENT REGULATION
The article investigates the influence of the institutional mechanism on the interaction between state and business in the
process of public-private partnership projects implementation. The indicators of regional joint project effectiveness and methodology for assessing social economic efficiency are provided. The model of partner interaction between the state, scientific
institutions, educational establishments, business and society on the basis of public-private partnership in terms of innovative
development of the state and regions for the purpose of technological development, formation of industrial and social infrastructure taking into account interests and active support of business at an effective use of state property and budget funds of
all levels for stimulation investment activity was proposed. The authors determined that the use of public-private partnership
as a mechanism for implementing a new regional policy will make it possible: to attract additional resources for modernization; to reduce the burden on the budgets' expenditures; to attract financial resources to the nonprofit investment projects; to
redistribute risks and strengthen the responsibility of public-private partnership participants for the implementation of social
and ecological projects. The following activation measures at the regional level were proposed: financial decentralization of
governance in order to delegate more opportunities to solve their own problems to the regions; direct participation in social
projects financing; ensuring of the proper organizational, economic and legal framework in the sake of the activities effectiveness and protection of partnership participants. The directions for the development of tools necessary for the implementation
of projects at the regional level for effective cooperation of state authorities with civil society institutions were proposed.
Key worlds: investment project, public-private partnership, cooperation, region.

Постановка проблеми. Розвиток партнерських взаємовідносин держави, місцевого самоврядування,
науки, освіти, бізнесу та суспільства в межах застосування механізмів публічно-приватного партнерства з метою стимулювання інвестицій у регіональний розвиток передбачає технологічний розвиток,
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формування відповідної соціальної, виробничої та інноваційної інфраструктури з урахуванням інтересів
та за активною участю бізнесу при ефективному використанні державної, муніципальної власності та
бюджетних коштів.
Недостатня ефективність інноваційно-інвестиційних процесів регіонального розвитку призводить
до невирішеності проблеми щодо узгодження механізмів поєднання ринкових чинників із державними
методами регулювання інвестиційної діяльності, закріплення конкретних форм участі держави й бізнесу фінансовому забезпеченні інвестиційної діяльності, що негативно позначається на регіональному
розвитку та інвестиційній безпеці регіону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування публічно-приватного партнерства в організаційному регулюванні соціально-економічного розвитку досліджують багато вчених: удосконалення
інструментарію реалізації спільних проектів розглядають у наукових працях Н. Г. Діденко, Л. І. Єфімова, С. Л. Пакулін, Ф. В. Узунов, А. Ф. Ткачук; дослідженню моделей і механізмів взаємодії держави й
бізнесу присвятили свої праці М. Ю. Авксєнтьєв, Є. Ю. Бондаренко, В. Г. Варнавський, Ю. С. Вдовенко,
Т. Є. Воронкова, М. О. Кнір; залученню інвестицій до регіонального розвитку за допомогою механізмів
ППП приділяють увагу І. А. Брайловський, Л. П. Грищенко, І. В. Маркова, О. Х. Петерсен, Н. О. Полянська, О. М. Полякова. Однак спостерігається нестача теоретичних і методологічних розробок щодо
застосування публічно-приватного партнерства як механізму взаємодії державних інституцій та представників бізнесу при розробці спільних концепцій та програм регіонального розвитку.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробити практичні рекомендації щодо узгодження механізмів поєднання ринкових чинників із державними методами регулювання та закріплення
конкретних форм участі держави й бізнесу у фінансовому забезпеченні регіонального розвитку. Завдання дослідження: визначити інструментарій здійснення публічно-приватного партнерства для стимулювання інвестицій у регіональний розвиток; обґрунтувати напрями реалізації організаційно-правових
форм взаємодії держави й бізнесу при проведенні нової регіональної політики.
Виклад основного матеріалу. Розробка спільних концепцій та програм інвестиційної взаємодії державних інституцій та представників бізнесу в межах єдиного правового поля дасть змогу підвищити
виконання функцій виконавчої влади, збільшити прибуток залучених сторін, а також задовольнити матеріальні та духовні потреби населення регіону. Запровадження ППП (далі – ППП) передбачає розширення
конкурентного сектора, надання кращих можливостей для мобілізації коштів на масштабні інвестиційні
проекти, ефективний розвиток чи модернізацію інфраструктури регіону.
Важливість ППП у регіональному розвитку та зростанні малого та середнього підприємництва як
шляху запровадження потужностей та ефективності приватного сектору на розвиток ініціатив на всіх
рівнях є загальновизнаною [1, c. 42]. Передусім, ППП в інвестиційній сфері має забезпечити узгодження
інтересів держави та бізнесу в доведенні наукових розробок до інновацій. Головним завданням держаних органів влади та органів місцевого самоврядування при реалізації інвестиційних договорів є зниження бар’єрів у залученні бізнесу в інвестиційну сферу регіонів.
Саме інвестиційне партнерство державних інституцій, органів місцевого самоврядування та бізнесу є
тим механізмом, який дозволяє залучити інвестиційні ресурси до проектів соціально-економічного розвитку на регіональному рівні.
Модернізацію економіки регіонів, орієнтованої на інноваційне оновлення реального сектора та соціальної сфери, можна здійснити за допомогою створення регіональної інноваційної системи (акумулюючи державні і приватні інвестиції на найбільш значущих інноваційних проектах, тим самим забезпечити організаційну єдність організацій, які реалізують креативний потенціал), створити інфраструктуру
(транспортну, комунальну енергетичну) адекватну потребам населення, підвищити соціально-економічну
ефективність ППП: підвищити рівень різноманітності форм та інструментів ППП, а саме застосовувати
такі форми: залучення представників наукової громадськості до участі в підготовці, реалізації та моніторингу проектів ППП; створення на рівні регіонів інвестиційних фондів та колегіальних органів із питань
ППП на регіональному рівні; необхідним є перетворення соціальної сфери в пріоритетний об’єкт ППП,
створити орган формування політики та реалізації заходів щодо розвитку інвестиційних проектів та систему моніторингу умов і результатів діяльності ППП на регіональному рівні з залученням громадськості.
Модель ППП закріплює системний підхід до організації ППП при реалізації інвестиційних проектів, який базується на тісній взаємодії держави (державних органів влади та органів місцевого самоврядування) і приватного сектора в процесі всього інвестиційного циклу, що дозволяє формувати спільні
інвестиційні ресурси для досягнення суспільно значущих результатів, створення нових методів управління, створення доданої вартості для споживачів і суспільства, підвищення ефективності використання
об’єктів державної власності на основі підприємницької мотивації та забезпечення кращого визначення
потреб при оптимальному використанні ресурсів регіону.
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Дослідження світового досвіду та наявної практики дозволяє виділити такі напрями розвитку організаційно-правових форм ППП в інвестиційно-інноваційній сфері регіону:
– стратегічне партнерство (для розробки стратегічної інвестиційної політики, врахувавши приватні
та публічні інтереси);
– фінансове партнерство: венчурні та різні спільні фонди фінансування публічно-приватних проектів;
– наукове партнерство (некомерційне партнерство) у таких видах взаємодії: доконкурентні дослідження, освіта та підвищення кваліфікацій, створення спеціальних служб з оцінювання конкурентоспроможності дослідження;
– партнерство в кластерній ініціативі (інноваційні поліси, парки, центри), які отримали широке розповсюдження, університетські майданчики та наукові й освітянські центри;
– партнерство з технологічних трансферів (комерційному партнерстві з інноваційною метою на базі
вищих навчальних закладів, наукових та дослідних організацій), тобто співробітництво державних наукових установ, які вкладають свої інтелектуальні права, та приватних інвесторів, які надають при такому партнерстві фінансування та забезпечують управління проектами.
Сьогодні в країні державні рішення щодо закріплення механізмів ППП, зокрема й законодавчого плану, розробляються і приймаються надто уповільнено, а приватний бізнес, на жаль, рідко й неохоче бере
участь у стимулюванні інвестицій у регіональний розвиток і впровадженні інновацій, про що свідчать
дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні на 1 січня 2018 року на засадах
ППП реалізувалося 186 договорів (укладено 154 договорів концесії, 32 договір про спільну діяльність,
1 договір публічно-приватного партнерства). На 1 січня 2018 року на засадах ППП, за уточнюючими
даними, на підконтрольній Україні території було укладено 191 договір, з яких реалізуються 182 (157 договорів концесії, 24 договори про спільну діяльність, один договір ППП), а 9 договорів не реалізуються
(4 договори – закінчено термін дії, 3 договори – розірвано, 2 договори – призупинено) [2] (табл. 1).
Таблиця 1
Діючі проекти ППП у регіонах України станом на 1 січня 2018 року
Регіони України
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Разом

концесія
0
0
0
2
0
4
7
1
13
0
1
3
14
0
109
0
0
0
1
0
2
0
0
0
157

Діючі проекти ППП станом на 1 січня 2018 року
спільна діяльність
договір ППП
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
6
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
24
1

Разом
0
0
0
4
1
9
7
1
13
1
1
4
15
6
114
0
0
0
1
1
3
0
0
1
182

На 1 липня 2018 року укладено 192 договори, з яких реалізується лише 66 (41 договір концесії, 24
договори про спільну діяльність, 1 договір ППП), 126 договорів не реалізується (4 договори – закінчено
термін дії, 9 договорів – розірвано, 113 договорів – не виконується).
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Відносно сфер господарської діяльності реалізації проектів ППП, то більше ніж 85% усіх інвестиційних ресурсів спрямовано в реалізацію екологічних проектів: оброблення відходів (64,7%) та збір,
очищення та розподілення води (21,4%) (табл. 2).
Таблиця 2*
Сфери господарської діяльності реалізації проектів ППП
Сфери господарської
діяльності реалізації ППП
Оброблення відходів
Збір, очищення та розподілення води
Будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів,
шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і
річкових портів та їх інфраструктури
Виробництво, транспортування та постачання тепла
Виробництво, розподілення та постачання електричної
енергії
Управління нерухомістю
Пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування
Охорона здоров’я
інші

Станом на 1 січня
2018 р.
% від загальної
кількість
кількості
договорів
договорів ППП
116
64,7
39
21,4

Станом на 1 липня
2018 р.
% від загальної
кількість
кількості
договорів
договорів ППП
7
10,6
31
47,0

7

3,9

7

10,6

10

5,5

8

12,1

2

1,1

3

4,5

2

1,1

4

6,1

1

0,6

1

1,5

–
3

–
1,7

1
4

1,5
6,1

*Складено автором за даними [2].

На сьогодні все більш актуальною проблемою стає раціоналізація впливу інституційного механізму
на взаємовідносини держави з приватним бізнесом. До функцій держави входить формування інституційного механізму взаємодії економічних суб’єктів, які, своєю чергою, повинні сприяти не тільки формуванню правового поля діяльності суб’єктів бізнесу, а й здійсненню контролю з боку владних структур.
Як результат – постає проблема створення ефективного інституційного середовища [3, с. 12].
Основними напрямами інвестиційних проектів, які реалізуються через механізми ППП, є такі: проекти у сфері інфраструктури (будівництво, модернізація комунальної інфраструктури; будівництво, модернізація об’єктів нерухомості; будівництво, модернізація комунальних споруд) та проекти у сфері послуг
(освіта, імідж території, підтримка незахищених верств населення) (табл. 3).
Таблиця 3*
Інвестиційні проекти на основі публічно-приватного партнерства, які прийняті до участі у відборі
Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів на 2017–2019 рр.
Сфера реалізації
Охорона здоров’я
Соціально-культурна сфера
Житло
Охорона навколишнього середовища
Транспортна інфраструктура
Функціонування органів влади та
надання ними послуг
Всього

Потреба коштів для завершення
реалізації проекту, всього
9956965,95
5448825,90
525150,00
1351110,00
10775196,40

Потреба коштів на рік
2017
2018
2019
2729608,00
2690871,13
2355407,53
736804,40
2231998,261 1410923,539
50000,00
50000,00
50000,00
79750,00
50610,00
110771,00
2803578,00
4669683,10
3301935,30

122826,10

37029,20

85796,90

-

28180074,35

6436769,60

9778959,391

7229037,369

*Складено автором за даними [2].

При реалізації інвестиційних проектів ППП держава виступає замовником, тобто закріплює всі умови інвестиційного співробітництва та створює можливості прийняття управлінських рішень бізнесових
структур, при цьому здійснюючи постійний моніторинг реалізації проектів із метою ефективного та
якісного надання кінцевих послуг споживачам.
Згідно з вимогами міжнародної спільноти раціональною структурою за сферами фінансування проектів ППП вважається співвідношення коштів, спрямованих в охорону здоров’я та освіту (соціальні проекти) – 50 відсотків загального фінансування інвестиційних проектів та 20% – екологічні проекти. За
даними Європейського центру експертизи ППП у 2017 році, в європейських країнах було реалізовано
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майже 60% ППП проектів соціального спрямування (освіта та охорона здоров’я) та 18% спрямовано
на поліпшення транспортних шляхів [4]. Країни з високим рівнем конкурентоспроможності характеризуються наявністю розвиненого інституційного середовища, що генерує доходи, високоякісної інфраструктури, стабільністю макроекономічного середовища, високою якістю системи охорони здоров’я
та вищої освіти. Відкритість ринку й розвинений фінансовий сектор створюють основу для швидкого
впровадження інновацій, що сприяють підвищенню якості життя населення [5, с. 12].
Наявний світовий досвід співробітництва держави і приватного сектора в інвестиційній сфері дозволяє окреслити систему базових принципів, на основі яких формується сучасне ППП: реалізація різних
державних важелів для розвитку інвестиційних процесів, яка з допомогою адміністративних мотивацій
діючих інвестиційних проектів, так і шляхом реалізації нових інвестиційних проектів; управління інвестиційним проектом здійснює приватний партнер або посередницька організація при паритетному фінансуванні інвестиційного проекту з державою; всебічне сприяння розвитку неформального співробітництва розробників, що дозволить спростити взаємовигідний взаємний обмін інформацією та фінансовими
ресурсами; перетворення фінансування (державних установ або органів місцевого самоврядування) у
каталізатор інвестиційного процесу з причини можливості потенціального залучення бізнесу лише після
ефективного впровадження та розвитку інвестиційного проекту за кошти держави; створення кластерів,
завдяки яким можливий ефективний взаємний обмін напрацюваннями малого і середнього бізнесу, зокрема за участю представників держави; удосконалення нормативно-правової бази, урахування спеціальних статусів науковців і їх організаційних структур у законодавчому оформленні рішень, та чітке
означення прямих і непрямих механізмів фінансування обміну технологіями й розвитку інфраструктури.
Дослідження зарубіжного досвіду публічно-приватного партнерства дало змогу зробити висновок
про те, що основними факторами, які сприяють розвитку публічно-приватного партнерства в розвинутих
країнах, є: стабільна державна економічна політика, спрямована на заохочення приватної підприємницької ініціативи; застосування заходів підтримки ППП-субвенцій, механізмів переуступки вимог; низькі
політичні та соціальні ризики; ефективне використання законодавчо-правової бази [3, с. 9].
Структуру капітальних інвестицій у реалізацію проектів ППП за джерелами фінансування за 2016–
2017 рр. наведено в табл. 4.
Таблиця 4*
Структура капітальних інвестицій у реалізацію проектів ППП за джерелами фінансування,%
(до загального обсягу)
Джерела фінансування капітальних інвестицій у проекти ППП
Кошти державного бюджету
Кошти місцевого бюджету
Власні кошти підприємства та організації
Інші джерела фінансування
Разом

2016 рік
2,3
7,1
69,4
21,2
100

2017 рік
3,5
9,2
69,9
17,4
100

*Складено автором за даними [6].

Ефективна система фінансування інфраструктурних проектів може здійснюватися або на умовах
спільного державно-приватного фінансування, або на умовах нефінансової підтримки приватного партнера (за певних умов держава зобов’язується викупити у приватного партнера об’єкт за ціною, яка забезпечувала б йому узгоджену прибутковість; надання податкових пільг; кредитування приватного партнера на пільгових умовах, погашення будь-якого короткострокового дефіциту, пов’язаного з основними
платежами та виплатою відсотків; продовжити строк реалізації інвестиційного проекту ППП при недосягненні планових показників, закріплених угодою).
Головною перевагою ППП, у порівнянні з іншими видами договірних відносин між органами влади і
приватним сектором, є оптимальний розподіл повноважень щодо контролю над спільною діяльністю. Крім
того, існують можливості зменшення бюджетних видатків та швидкого знаходження інвестиційних ре
сурсів для реалізації різноманітних проектів чи державних цільових програм, а також зберігання державної
власності на майнові об’єкти, що, на думку багатьох спеціалістів, є альтернативою приватизації [7].
При цьому моделі ППП реалізують через механізми інвестиційного співробітництва (оренда з викупом державного або муніципального майна; концесія (надання державою права приватному партнеру
впродовж визначеного часу виконувати закріплені договором функції; наділяє його певними повноваженнями для ефективного функціювання об’єкта концесії з обов’язковим поверненням предмету договору державному партнеру); адміністративний договір між органом місцевого самоврядування та приватним партнером на здійснення суспільно необхідних видів діяльності; договори про спільну діяльність
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Система індикаторів оцінки впливу проекту ППП на соціальний розвиток регіону

(держава бере постійну участь у господарській діяльності створенного об’єкта господарювання залежно
від частки в уставному капіталі)) при чіткому означенні державними інституціями або органами місцевого самоврядування умов такого співробітництва при здійсненні постійного моніторингу з метою
ефективного та якісного надання суспільних послуг.
Розробникам проекту ППП доцільно вибрати систему соціальних індикаторів, які дозволять визначити соціальний стан інвестиційного проекту, а також мати можливість відстежувати динаміку розвитку та
обслуговування проекту. Пропонується система індикаторів оцінки впливу проекту ППП на соціальний
розвиток регіону відповідно до Програми розвитку державно-приватного партнерства в Україні (рис. 1).
демографія

чисельність населення; динаміка зміни чисельності населення;
кількість жителів на 1 кв. км.; урбанізованість вікові й етнічні
пропорції співвідношення статей по вікових групах; структура
сімей

зайнятість

чисельність працездатного населення, рівень безробіття,
структура робочої сили за віковою та статевою ознаками,
плинність кадрів по професійних групах, наявність вакансій по
різних професійних групах, по змісту праці, пропозиція робочої
сили

соціальна
структура

житлові умови

освітня структура населення, кількість студентів на 1 тис. населення,
кількість осіб із вищою освітою, чисельність науковців, професійна
структура населення, кількість працівників, зайнятих у
матеріальному та нематеріальному виробництві, структура
населення за майновим статусом

питома вага сімей, які проживають у власних оселях, частка
населення, що проживає у власних квартирах, величина житлової
площі, що припадає на одну особу

громадське життя

наявність громадських організацій, участь населення в
громадських організаціях, рівень суспільних проблем, що
порушуються локальними засобами масової інформації,
програми, ініційовані громадськими організаціями

охорона здоров’я

кількість лікарів у розрахунку на 1 тис. населення, кількість
лікарняних ліжок на 1 тис. населення, величина дитячої смертності,
величина коштів, що виділяються на охорону здоров’я з бюджету в
розрахунку на одного жителя

злочинність,
алкоголізм,
наркоманія

кількість вчинених злочинів, кількість осіб, засуджених за
вчинення злочинів, кількість осіб, що страждають на алкогольну
залежність, кількість наркоманів

Рис. 1. Система індикаторів оцінки впливу проекту ППП на соціальний розвиток регіону
Джерело: складено автором за [8, 10, 11].

Розробники проекту можуть використовувати ті показники та групи показників, які, на їх думку, найбільше відповідають цілям та змісту проекту. Розробники проекту при оцінці впливу проекту ППП на
соціальний розвиток регіону використовують метод порівняння, а саме на підставі наведених показників
дається оцінка поточного та прогнозованого соціального стану регіону, а також оцінка впливу проекту
ППП на окремі показники соціального розвитку [8, с. 34].
Дієвим механізмом реалізації ППП у соціальній сфері є реалізація проектів спільного фінансування
міськими й обласними радами. Органи місцевої влади виступають співінвесторами, при цьому партнерами виступають громадські організації, які безпосередньо здійснюють проект.
Показники регіональної ефективності відображають фінансову ефективність інвестиційного проекту
ППП (рис. 2) з точки зору відповідного регіону з урахуванням впливу реалізації проекту на підприємства
регіону, соціальну й екологічну обстановку в регіоні, доходи й витрати регіонального бюджету [8, с. 34].
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Показники регіональної ефективності
проекту ППП

Операційна
діяльність

Інвестиційна
діяльність

Фінансова
діяльність

Реалізація кінцевої продукції (+)
Надходження до бюджету регіону, податки і збори,
з
обумовлені
реалізацією проекту ППП (+)
Матеріальні витрати на реалізацію проекту (-)
Витрати на оплату праці (-)
Непрямі фінансові результати (+)

Придбання основних засобів та інших необоротних
активів (-)
Зміни оборотного капіталу (+ або -)
Реалізація необоротних активів (+)
Продаж придбаних патентів, ліцензій та інших
нематеріальних активів (+)

Субсидії, дотації з зовнішнього середовища (+)
Отримання із зовнішнього середовища позик та коштів
від випуску боргових цінних паперів (+)
Повернення до зовнішнього середовища суми основного
боргу (-)
Виплата процентів по обслуговуванню боргу до
зовнішнього середовища (-)
Виплати дивідендів до зовнішнього середовища (-)

Рис. 2. Показники регіональної ефективності проекту ППП
Джерело: складено автором за [8].

Застосування ППП як механізму реалізації нової регіональної політики дасть змогу залучити додаткові ресурси для здійснення модернізації в регіонах країни; зменшити навантаження на видаткову частину регіонального та місцевих бюджетів; залучити до реалізації інвестиційних проектів фінансові ресурси, що до цього перебували «у тіні»; перерозподілити ризики та посилити відповідальність учасників
публічно-приватного партнерства за реалізацію інвестиційних проектів на місцевому та регіональному
рівнях.
Для того, щоб приватний інвестор долучився до надання суспільних послуг, необхідно, щоб він був
упевнений у доцільності та ефективності здійснення затрат. Це означає, що інвестиційно-підприємницьке середовище є стабільним, а ризики господарювання незначними [9, с. 15].
Оцінку суспільної економічної ефективності проекту ППП проводять за допомогою показників,
представлених на рис. 3.
Оцінка суспільної економічної ефективності проекту ППП

послідовність

Рух коштів від операційної діяльності:

реалізація кінцевої продукції (+)
реалізація патентів, ліцензій, нематеріальних активів,
створених під час реалізації проекту ППП (+)
дохід, отриманий від вкладів ув фінансові інструменти (+)
бюджет ПДВ на придбання обладнання (+)
витрати на оплату товарів (-)
витрати на оплату праці (-)
непрямі фінансові результати, які відображаються у грошовій
формі (+)

Рух коштів від інвестиційної діяльності:
придбання основних засобів та інших необоротних активів (-)
зміни оборотного капіталу (+ або -)
реалізація необоротних активів (+)

Рис. 3. Оцінка суспільної економічної ефективності проекту ППП
Джерело: складено автором за [8].
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Інструментарій реалізації публічно-приватного
партнерства

Недосконалість інститутів підтримки ППП гальмує практичну реалізацію проектів, у той же час розвиток ППП в Україні вимагає серйозних коректив у національному законодавстві, вихідним пунктом для
яких повинно стати створення Національного центру з ППП, що дозволить максимально ефективно використовувати всі преваги такого партнерства в сучасних умовах соціально-політичного й економічного
розвитку країни. Розвиток інструментарію реалізації ППП передбачає напрями, представлені на рис. 4.

Нормативно-правовий (необхідно доповнити законодавчу базу
щодо системи оподаткування інвестиційних проектів)
Інституційний (розміщення державних замовлень на поставку
продукції для загальнодержавних потреб на системоутворювальних
утворюючих
підприємствах регіону)
Програмний (пряме сприяння державних інституцій та органів
місцевого самоврядування розвитку суб’єктів бізнесу)
Фінансовий (забезпечення розвитку міжрегіонального
співробітництва)
Маркетинговий (використання можливостей наявного ресурсного
та виробничого потенціалу регіонів)

Рис. 4. Інструментарій реалізації публічно-приватного партнерства
Джерело: складено автором за [3, 8, 10, 11].

Роллю держави є залучення ресурсів, забезпечення доступу до консультацій експертів і розвиток інституціональної бази з метою забезпечення успішної розробки, реалізації й управління проектами. У багатьох країнах для цього використовуються централізовані інституціональні механізми, які є частиною
органів виконавчої влади або афілійовані з ключовими міністерствами, які надають ресурси для розробки проекту або інші стимули для застосування механізму ППП. Ці інституціональні механізми можуть
координуватися одним центральним агентством або відомством (часто називаним «центром державноприватного партнерства»), або можуть бути розподілені серед ряду агентств і відомств [10, с. 243].
Малоефективна співпраця представників громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, діяльність яких залишається недостатньо прозорою та забюрократизованою,
призвели до таких негативних наслідків у сфері ППП: відсутність ефективного громадського контролю
за функціюванням державних та місцевих органів влади; недостатня участь громадськості у формуванні
й реалізації державної політики та вирішенні питань на місцевому рівні; відсутні ефективні державні
стимули для інвесторів ППП, відсутні дієві механізми запобігання шахрайству та іншим зловживанням;
відсутня єдина державна інформаційно-просвітницька політика у сфері ППП; відсутня державна фінансова підтримка в більшості громадських організацій із причини її обмеженого обсягу, відсутність прозорих конкурсних процедур і надання необґрунтованих переваг окремим організаціям громадянського
суспільства; реалізація проектів громадських організацій із фінансовою підтримкою держави ускладнюється короткими строками, упродовж яких вона надається, та необґрунтованими обмеженнями на
можливі витрати, що фінансуються за бюджетний кошт; органи державної влади та органи місцевого
самоврядування не повною мірою використовують потенціал громадських організацій при наданні суспільно-соціальних послуг; відсутнє стимулювання соціального підприємництва та можливості реалізації
громадськими організаціями підприємницької діяльності, яка спрямована на вирішення суспільно значущих проблем.
Розвиток партнерських взаємовідносин держави, освіти, науки, бізнесу та суспільства в межах використання механізмів ППП із метою інноваційного розвитку держави та регіонів передбачає технологічний розвиток, формування відповідної соціальної, виробничої та інноваційної інфраструктури з урахуванням інтересів та при активній участі бізнесу при ефективному використанні державної власності
та коштів бюджетів усіх рівнів, стимулюванні інновацій активності для залучення інвестицій. Модель
партнерської взаємодії при застосуванні механізмів ППП за участю представлено на рис. 5.
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Переваги
управління знаннями в умовах
інноваційної діяльності;
інноватизація освітньої сфери;
інформатизація освітнього простору;
формування
наукових
і
конструкторських груп із сучасною
експериментальною базою;
підготовка кваліфікованого спеціаліста;
спільні дослідження

ОСВІТА

конкуренція

НАУКА

БІЗНЕС
додаткові можливості для
розвитку бізнесу;
поліпшення іміджу суб’єктуа
бізнесу;
гарантія
прибутків
від
участі в ППП;
довгостроковий стабільний
бізнес;
розширення
сфери
дії
конкуренції у відносинах
держави та бізнесу

Переваги

мінімізація ризиків

ДЕРЖАВА
інвестування
в
об’єкти
соціально-суспільної
значущості;
скорочення видатків всіх
рівнів
при
здійсненні
інвестиційних проектів;
зниження
фінансового
навантаження
платників
податків;
підвищення
інноваційної
активності та ефективності
інвестиційного
сектора
економіки

СУСПІЛЬСТВО
розбудова й зміцнення консолідованого господарського простору в межах країни;
ефективна реалізація масштабних інфраструктурних проектів регіонального
загальнонаціонального призначення;
ефективне управління об’єктами суспільної інфраструктури;
підвищення інвестиційної привабливості регіонів;
контроль над цільовим розпорядженням державного майна;
надання якісних соціальних послуг

Переваги

Переваги

Виникнення суспільної потреби створення йі управління інноваційно-інвестиційними
суспільно значимими
проектами при застосування механізмів ППП
ущ

та

Відповідність проекту ППП суспільним потребам

Рис. 5. Модель партнерської
взаємодії при
застосуванні механізмів
публічно-приватного
партнерства.
Джерело: складено автором.
Рис. 5. Модель
партнерської
взаємодії
при застосуванні
механізмів

публічно-приватного партнерства

Джерело: складено автором.

Ефективною моделлю реалізації ППП є Концепція Government Relation. Відповідно до цієї концепції, саме держава як інститут суспільства, органи місцевого самоврядування, наділені територіальними
спільнотами владними повноваженнями, покликані брати на себе ініціативну функцію співробітництва,
при цьому публічна влада відіграє ключову роль, з одного боку, як головний замовник послуг, а з іншого
– як суб’єкт, що встановлює спеціальні умови реалізації проекту.
Отже, розвиток державно-приватного партнерства дозволяє створити синергію можливостей органів
державного управління й органів місцевого самоврядування, а також ефективності приватного капіталу,
дозволяє залучити значні інвестиції в економіку [5, с. 13]. Подальший розвиток та визначення інституційних інструментів ППП з точки зору основних засад громадянського суспільства значною мірою дозволить використовувати потенціали регіонів, забезпечити ефективність і прозорість такої співпраці й
максимально знизити рівень можливих ризиків.
На основі проробки [1, 3, 5–11] можна означити такі кроки для ефективної взаємодії державних органів влади із найважливішими інституціями громадянського суспільства: територіальними громадами
й бізнесом: передбачити публічному партнеру право брати участь у партнерстві в особі декількох представників – держава, територіальні громади – через уповноважені органи і підприємства, які здійснюють
свою діяльність на основі публічної форми власності; закріпити чіткий порядок вирішення конфліктних
ситуацій, які виникають у рамках публічно-приватного співробітництва; визначити систему публічних
органів із певними функціями щодо ППП та з визначеним поділом повноважень і головних засад координації дій між ними; для сприяння саморегулювання інвестиційного співробітництва ППП необхідно
законодавчо закріпити істотні умови, наслідки при їх недотриманні та порядок припинення дії договорів
ППП; закріплення законодавчо норми, згідно з якою застосовується інституційне співробітництво (визначається особа, відповідальна за всі етапи реалізації проекту ППП, у формі господарської організації
за участю партнерів для здійснення спільного управління й моніторингу за реалізацією проектів інвестиційного співробітництва); комплексний контроль відбору та реалізації проекту ППП зі сторони публічного партнера – держава в особі уповноваженого органу, інституту громадянського суспільства.
Висновки. Розвиток ППП в регіоні сприяє підвищенню конкурентоспроможності провідних галузей
економіки регіонів; зниженню підприємницьких та інвестиційних ризиків у сфері досліджень і розробок; поширенню нових технологій; розвитку інноваційного бізнесу, транспортної та комунальної інфраструктури; концентрації державних і приватних фінансових коштів на структурні зміни в системі освіти;
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вирішенню проблем соціальної сфери та приводить до підвищення інноваційної активності та ефективності інвестиційного сектора економіки, науки й освіти, зниженню видатків бюджетів всіх рівнів при
здійсненні суспільно значущих інноваційних проектів і програм.
Заходами активізації механізмів ППП на регіональному рівні є: фінансова децентралізація та децентралізація повноважень із метою делегування регіонам більше можливостей для вирішення власних
нагальних проблем; безпосередня участь державних інституцій та органів місцевого самоврядування
у фінансуванні інвестиційних проектів із використанням форм ППП; здійснення пошуку та залучення
бізнесових структур для здійснення проектів публічно-приватного партнерства на конкурсній основі; забезпечення належних організаційно-економічних та правових засад забезпечення ефективної діяльності
учасників ППП; забезпечення захисту прав учасників ППП шляхом надання гарантій внутрішньому і
зовнішньому інвестору у формі страхування ризиків на випадок невиконання взятих на себе зобов’язань.
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SPATIAL DIVERSITY OF ENTREPRENEURSHIP
IN THE COUNTIES OF ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE IN THE CONTEXT
OF CREATING COMPETITIVE REGIONS
The region is perceived as a complex system created by man, including society, economy and environment. Regional
economic development is a complex phenomenon, dependent not only on the combination between resources and factors of
production, but also on the grounds of social, political or ecological, and cultural nature. The aim of the article is to present a positive impact on the business development of the region in terms of, among others, the number of business entities,
individuals engaged in economic activity, employment and unemployment rates.For analysis, the synthetic measure the
level of economic districts, and those areas of diagnostic variables were used. The analysis was carried out in a counties of
the świętokrzyskie voivodeship. As source material, data from the Local Data Base of the Central Statistical Office for the
2008, 2012 and 2016 were used. The condition for economic development is the continuous growth of entrepreneurship and
competitiveness in local or regional scale. Enterpreneurship is an important factor in development of regions. Enterprises
are an important component of the economic structure. They are an important source of jobs, create entrepreneurial spirit
and promote innovation, determine the development of competitiveness and prevent unemployment. Entrepreneurship development aligns regional disparities. It contributes to the living conditions of local communities.Regardless of the method
of aggregation of synthetic measure in 2016 in the studied period high on the list were kielecki, skarżyski, starachowicki,
ostrowiecki counties (industrial units in the region). At the other extreme were kazimierski, opatowski, pińczowski counties
(agricultural units).
Key words: entrepreneurship, the region, the region’s competitiveness, synthetic measure.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА
У ПОВІТАХ СВЕНТОКШИСЬКОГО ВОЄВОДСТВА
У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ РЕГІОНІВ
Регіон, як складна система, охоплює суспільство, економіку та природне середовище. Мета статті – представити вплив підприємництва на розвиток регіону. Аналізи були проведені на основі спостережень Свентокшиського
воєводства у 2008, 2012 та 2016 роках. Підприємства є джерелом робочих місць, вирішують питання розвитку
конкурентоспроможності та боротьби з безробіттям. Упродовж аналізованого періоду височіли кельцеві повіти,
Скаржиски, Стараховице та Островецові повіти.
Ключові слова: підприємництво, регіон, конкурентоспроможність регіону, синтетичний захід.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ОКРУГАХ CВЕНТОКШИСКОГО ВОЕВОДСТВА
В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ РЕГИОНОВ
Регион, как сложная система, охватывает общество, экономику и природную среду. Цель статьи – представить влияние предпринимательства на развитие региона. Анализ проводился на основе Свентокшиского воевод96
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ства в 2008, 2012 и 2016 годах. Предприятия являются источником рабочих мест, принимают решение о развитии
конкурентоспособности и противодействуют безработице. В анализируемом периоде были высокие повяты Кельце, Скаржиско, Стараховице и Островецкие повяты.
Ключевые слова: предпринимательство, регион, конкурентоспособность региона, синтетическая мера..

Introduction. The region is perceived as a complex system created by man, including society, economy
and environment (Naruszewicz 2004).He participates in market processes. It cooperates with other units and
at the same time competing for inter alia investments, human capital. The most important characteristics of the
regions include inter alia: 1) internal and external relationships; 2) determined economic specialization; 3) the
ability to formulate the objectives and their implementation; 4) the operation of an urban center that acts as an
integrating factor. The new meaning to the regions is given by the term „regionalization”, being associated with
the increasing importance of regions in the realities of globalization (Korenik (red.) 2011). As Heller writes, the
region is an area of such characteristic features that they allow to separate it from the larger territory, so that it
can be a whole (Heller 2000).Closer surroundings are the local community and entities operating in the region,
the further surroindings are other regions of the country, international organizations and institutions. These
operators come into a variety of relationships and interactions between them in the region and outside the region
(Światowy, Lisewska 2004).
Regional economic development is a complex phenomenon, dependent not only on the combination between
resources and factors of production, but also on the grounds of social, political or ecological, and cultural
nature. You could say that it is a social process that requires acceptance by social groups of the region and their
active attitude (Huczek 2012).
Aim, material and research method. The aim of the article is to present a positive impact on the business
development of the region in terms of, among others, the number of business entities, individuals engaged
in economic activity, employment and unemployment rates. For analysis, the synthetic measure the level of
economic districts, and indicated areas of diagnostic variables were used.. The analysis was carried out in a
counties of the świętokrzyskie voivodeship. As source material, data from the Local Data Base of the Central
Statistical Office for the 2008, 2012 and 2016 were used.
The first phase of research is the choice of variables (describing the aspect of entrepreneurship in the region)
and their preliminary analysis. Removed from the set were variables with low spatial variability (coefficient
of variation less than 0.10) and a high correlation of variables.According to the method of reverse matrix of
of the correlation coefficients the diagonal elements (variable unduly correlated) with values greater than 10
are eliminated from the set of variables (Zeliaś 2000, Wysocki 1996). Malina notes that a large value of the
correlation coefficient results in duplication of information of analyzed phenomenon and may lead to incorrect
conclusions resulting from the revaluation of one area at the expense of other areas of life, or business (Malina
2004 s. 96-97).
In the next stage the standardization of values of simple features was made using the procedure of zeroed
unitarization using the following formulas:
, gdy

			

(1),

, gdy

			

(2),

where: S-stimulant, D-destimulant; i=1, 2…n; j=1, 2…n, xij – value of j-feature for studied unit, max –
maximum value of j-feature, min – minimum value of j-feature (Wysocki 1996; Mioduchowska-Jaroszewicz
2013; Dziekański 2016; Dziekański 2017; Dziekański 2015).
The standardization process was used to calculate the synthetic measure of development districts.The first
methodTOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)allows to determine the value of
synthetic measure for each object on the basis of the formula:
			
(3)
where: di+ means the distance from the sample, the best individual in the population surveyed, di- means the
distance from anti-sample, 𝑞𝑖∈ [0; 1]; max𝑖{𝑞𝑖} – the best object; min𝑖{𝑞𝑖} – the worst object (Standar2017,
Kurzawa, Łuczak 2018). The idea of TOPSIS method is to determine the distance of considered object from
ideal and non-ideal solution. The final result of the analysis is the synthetic index creating the rank of the studied
objects (Hwang, Yoon 1981).
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Then a synthetic measure based on the distance in real space was counted with Euclidean metric according
to the formula:
					
(4),
where: i=1, 2…N; j=1, 2…, p (N is the numer of objects (provinces), and p – number of features); zij – value
of j feature for studied unit, max – maximum value of j feature, min – minimumvalue of j feature (Wysocki
1996). Synthetic measure enables the measurement of studied group in terms of selected features bringing the
values to the compartment [0;1]. Metric value of 0 means the maximum positive value of each of the studied
units (Trojak, Tokarski 2013).
Finally there was the presentation of individual variables describing the phenomenon studied (Dziekański
2015, Dziekański 2016).
Entrepreneurship and the process of development of the region
The condition for economic development is the continuous growth of entrepreneurship and competitiveness
on the local or regional scale. Entrepreneurship is an important factor in development of regions. This involves
the creation of new jobs and improvement of living conditions of the local community.Klasik andKuźnik define
regional development as sustained growth of economic potential of regions, their competitive strength and the
level and quality of life. The essence of regional development is to ensure consistency in its three dimensions:
economic, social and territorial (Klasik, Kuźnik 2001).
Owned structural features of the regionsand the situational factorsexisting on their territory mean that the
regions differ in the scale of entrepreneurial activity. Currently to the basic factors of production – labor, land,
capital –one must also add an entrepreneurial attitude. They contribute to the creation and implementation
of products, at the same time stimulating the regional economy(Jędrzejewski2015).Among other factors,
from the point of view of regional policy and economic activity, essential for the development of the region
are, inter alia,: the development and restructuring programs; tax breaks for investors; action in terms of
human resources; strengthening of endogenous territorial capital (Latocha 2003).Other factors supporting
entrepreneurship and development of the region, include: demographic characteristics of the region, the situation
on the regional labor market, the viability of the economic structure of the region, the quality of human capital,
the prestige of entrepreneurs in the region, housing and standard equipment infrastructure (Huczek 2016).
Level of entrepreneurship in świętokrzyskie voivodeship – evaluation of spatial diversity
In 2008 synthetic measure of development based on the distance in real space with Euclidean metric ranged
0,66 (starachowicki province, the best unit) – 0,84 (kazimierski, the weakest), in 2012 from 0,68 (starachowicki,
skarżyski) – 0,82 (kazimierski) and in 2016 from 0,65 (starachowicki) – 0,81 (Chełm). Synthetic measure based
on the TOPSIS method in 2008 valued from 0,25 (kazimierski; the weakest unit) to 0,41 (kielecki, the best unit),
in 2012 from 0,26 (kazimierski) to 0,38 (skarżyski) and in 2016 from 0,27 (kazimierski) to 0,41 (kielecki).
Regardless of the method of aggregation of synthetic measure high in the rank were kielecki, skarżyski,
starachowicki, ostrowiecki provinces (industrial units in the region).At the other extreme were kazimierski,
opatowski, pińczowski provinces (agricultural units; table 1 andillustration 1).
Table 1
Synthetic measure of the development of the provinces in Świętokrzyskie voivodeship
OE measure
starachowicki
skarżyski
kielecki
ostrowiecki
konecki
buski
staszowski
sandomierski
włoszczowski
jędrzejowski
opatowski
pińczowski
kazimierski

2008
0,66
0,67
0,69
0,67
0,76
0,71
0,7
0,71
0,76
0,76
0,73
0,77
0,84

2012
0,69
0,68
0,70
0,70
0,74
0,73
0,68
0,73
0,75
0,77
0,78
0,77
0,82

2016
0,65
0,66
0,67
0,68
0,70
0,71
0,71
0,72
0,72
0,75
0,77
0,77
0,81

TOPSIS measure
kielecki
skarżyski
starachowicki
ostrowiecki
konecki
staszowski
włoszczowski
buski
sandomierski
jędrzejowski
pińczowski
opatowski
kazimierski

2008
0,40
0,39
0,39
0,37
0,32
0,36
0,32
0,34
0,34
0,31
0,31
0,33
0,25

2012
0,37
0,38
0,36
0,35
0,33
0,37
0,32
0,32
0,31
0,29
0,3
0,28
0,26

2016
0,41
0,4
0,4
0,37
0,36
0,35
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,29
0,27

Source: own authoring (sorter according to 2016).
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Illustration 1. Measures of development and entrepreneurship
of selected provinces of świętokrzyskie voivodeship
Source: own authoring/

Assessment of the level of development of entrepreneurship was made by analyzing the number of persons
registered per 1000 of population. In 2016 the most entities were in the districts: skarżyskie, ostrowieckie,
sandomierskie. The fewer entities were in pińczowskie, kaźmierskie and opatowskie province. The level of
self-employment has been measured as the number of physical persons conducting economic activity per 1000
inhabitants of the county. In 2016most people carried on businesses in the counties: skarżyski, ostrowiecki,
kielecki. The least active in this respect were the inhabitants of the district:pińczowski, opatowski and kazimierski.
Table 2
Number of economic entities and individuals engaged in business activities
in the districts of świętokrzyskie voivodeship(sorter according to 2016)
entities registered per
1000 population
skarżyski
ostrowiecki
sandomierski
konecki
starachowicki
buski
włoszczowski
kielecki
jędrzejowski
staszowski
pińczowski
opatowski
kazimierski

2008

2012

2016

99
99
80
78
76
77
66
65
69
70
58
61
44

96
91
78
76
75
74
72
70
66
69
60
59
50

101
90
81
80
79
78
78
77
71
71
66
62
52

natural persons conducting economic activity
per 1000 population
skarżyski
ostrowiecki
kielecki
konecki
buski
włoszczowski
starachowicki
sandomierski
jędrzejowski
staszowski
pińczowski
opatowski
kazimierski

2008

2012

2016

81
84
55
64
64
54
61
64
56
57
43
48
32

77
75
59
61
60
57
58
59
52
55
44
45
36

79
71
63
63
62
62
60
59
55
55
48
46
37

Source: own authoring.

In 2016 most new entities per inhabitants were registered in the counties: kieleckie, skarżyskie, koneckie
(industrial units). In2016the fewer entities were created in:sandomierskie, opatowskie and kazimierskie. In the
same year, most entities were crossed out in districts skarżyskie, włoszczowskie and kieleckie, the fewer in
pińczowskie, opatowskie and kazimierskie.
The low level of unemployment in the period occurred in the districts:buskie, pińczowskie, włoszczowskie.
In the analyzed period a large spatial variation of this phenomenonoccurred(from 5,6 to 19,6 in 2016). The
highest level of unemployment was noted in districts: ostrowieckie, opatowskie and skarżyskie.In 2016 the most
employed per 1000 of populationwere noted in districts: starachowickie, staszowskie andwłoszczowskie, the
fewer in: opatowskie, kieleckie and kazimierskie.
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Table 3
Entities newly registered and crossed out in the REGON register per 10 thousand of the population
in the districts of świętokrzyskie voivodeship(sorter according to 2016)
newly registered units
kielecki
skarżyski
konecki
starachowicki
włoszczowski
ostrowiecki
buski
staszowski
jędrzejowski
pińczowski
sandomierski
opatowski
kazimierski

2008

2012

2016

65
74
67
68
47
71
46
52
55
39
42
40
41

87
94
75
70
70
72
46
51
55
48
54
49
53

87
86
72
67
67
65
62
56
55
55
53
47
34

units crossed out
from the register
skarżyski
włoszczowski
kielecki
ostrowiecki
starachowicki
konecki
jędrzejowski
staszowski
buski
sandomierski
pińczowski
opatowski
kazimierski

2008

2012

2016

68
38
42
39
57
52
43
38
36
24
37
25
25

78
39
52
68
63
55
43
47
43
33
34
39
26

100
71
69
68
65
57
48
47
45
45
45
37
36

Source: own authoring.

Table 4
Number of employed and the level of unemployment in the districts of świętokrzyskie voivodeship
(sorter according to 2016)

Employed per 1000 of
population in total (person)
starachowicki
staszowski
włoszczowski
konecki
skarżyski
ostrowiecki
sandomierski
buski
pińczowski
jędrzejowski
opatowski
kielecki
kazimierski

2008

2012

2016

208
186
164
162
190
184
143
138
138
133
125
96
92

194
182
168
161
167
164
160
143
153
129
111
99
80

229
186
185
167
166
164
164
154
150
132
119
107
87

Level of registered
unemployment in total (%)
buski
pińczowski
włoszczowski
sandomierski
staszowski
kazimierski
jędrzejowski
starachowicki
kielecki
konecki
ostrowiecki
opatowski
skarżyski

2008

2012

2016

8,8
8,1
13,6
10,1
10,2
10
11,4
14
19,4
22
16,1
16,3
22,2

9,1
9,8
14,3
12,8
12,9
12,6
13,9
18,8
19,7
22,6
22,2
22,6
27,4

5,6
7,6
8,5
8,6
9,2
9,6
10,0
10,6
13,6
14,0
14,6
16,5
19,6

Source: own authoring.

Summary. Enterprises are an important component of the economic structure. They are an important source
of jobs, create entrepreneurial spirit and promote innovation, determine the development of competitiveness and
prevent unemployment.
Entrepreneurship development aligns regional disparities. It contributes to the living conditions of local
communities. It also creates new jobs, thus generally contributes to improving the economy of the region. We are
dealing with a classic feedback of studied phenomena. It is a necessary element for the economic development
of the region. It becomes necessary, therefore, to take appropriate measures to create favorable conditions for
the taking up and pursuit of economic activity. Responsibility for the implementation of these measures falls
largely on local authorities.
Regardless of the method of aggregation of synthetic measure in 2016 in the studied period high on the list
were kielecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki districts (industrial units in the region). At the other extreme
were kazimierski, opatowski, pińczowski districts (agricultural units).
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ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ
ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ СЛОБОЖАНСЬКОГО РЕГІОНУ)
У роботі розроблено методичний інструментарій щодо прогнозування рівня конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів на прикладі Слобожанського регіону. Зроблено висновок, що всі методи, за якими
проводилося прогнозування, дали ідентичні результати. Тобто розвиток таких промислових комплексів можна
назвати передбачуваним, а прогноз достовірним.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ (НА ПРИМЕРЕ СЛОБОЖАНСКОГО РЕГИОНА)
В работе разработан методический инструментарий для прогнозирования уровня конкурентоспособности региональных промышленных комплексов на примере Слобожанского региона. Сделан вывод, что все методы, по
которым проводилось прогнозирование, дали идентичные результаты. То есть развитие таких промышленных
комплексов можно назвать предсказуемым, а прогноз достоверным.
Ключевые слова: прогнозирование, регион, промышленные комплексы, конкурентоспособность.
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FORECASTING THE LEVEL OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEXES
COMPETITIVENESS (EXAMPLES FROM SLOBOZHANSKY REGION)
A methodological toolkit for forecasting the level of regional industrial complexes competitiveness has been developed
basing on the examples from the Slobozhansky region. It has been noted that the development of individual industrial
complexes in Ukraine is associated with the peculiarities of the geographical location, the presence of mineral resources,
scientific and technical potential, historically determined processes, etc. Therefore, for the dynamic development of the regions, it is necessary to identify priority activity areas and build a strategy for regional industrial complexes management.
To find out the future alternatives for the development of industrial complexes of the regions of Ukraine, (which were singled
out as a result of cluster analysis), the forecasting of their economic activity results in terms of the available industry of the
Slobozhansky region has been carried out. Formalized methods of mathematical statistics, basing on the quantitative characteristics of the economic objects performance, have been used as a forecasting tool. Taking into account the dynamics of
changes in all areas of Ukraine's economy, the author has chosen a medium-term forecast (up to 5 years).
Among the many methods of forecasting, the author has focused on extrapolation methods, the essence of which is to
spread to the future the trends that were discovered in retrospect. The scope of extrapolation methods is limited by systems
that have fairly stable development rates. Those methods are rarely used in the study of microeconomic objects, but in terms
of the analysis of macroeconomic objects, which include regional industrial complexes, the viability of their application
is very high. The forecast of the sales volume share of all clusters of the Slobozhansky region is presented. A comparative
analysis allows the author to argue that preference can be given to algorithms built on the basis of the extrusion smoothing
method; when choosing algorithms built on the least squares method, an exponential function is used as the trend line.
It has been concluded that all the methods for which the prediction was carried out gave identical results. That is, the
development of such industrial complexes can be called predictable, and the forecast is reliable.
Key words: forecasting, region, industrial complexes, competitiveness.

Постановка проблеми. Сьогодні економічне зростання України не можливе без усебічного включення в міжнародний поділ праці за рахунок стимулювання розвитку потенційно конкурентоспроможних
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на світовому ринку галузей промисловості. Значним чинником економічного розвитку промисловості є
спроможність вітчизняних регіональних промислових комплексів своєчасно реагувати на економічні,
технічні й інформаційні зміни, що відбуваються в світі під впливом економічної інтернаціоналізації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Широке коло питань, пов’язаних із дослідженням сутності управління конкурентоспроможністю підприємства, розглянуто у працях таких науковців, як
О. В. Ареф’єва [1], В. І. Блонська [2], Г. С. Бондаренко [3], О. А. Гавриш [4], Т. І. Лепейко [5] та багато
інших.
Дослідження управління конкурентоспроможністю промисловості на регіональному рівні розглядалися в наукових працях Ю. Л. Клименко [6], С. О. Іщук [7], О. С. Шнипко [8] та ін. Але ряд питань щодо
прогнозування рівня конкурентоспроможності промислових комплексів регіонів потребують більш детального опрацювання.
Мета та завдання дослідження. Метою статті є розробити методичний інструментарій щодо прогнозування рівня конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів на прикладі Слобожанського регіону.
Виклад основного матеріалу. Розвиток окремих промислових комплексів України пов’язаний із
особливостями географічного розташування, наявністю корисних копалин, науково-технічного потенціалу, історично зумовленими процесами тощо. Для динамічного розвитку регіонів необхідно виділити пріоритетні напрями діяльності та побудувати стратегію управління регіональними промисловими
комплексами. Із метою впровадження політики децентралізації Кабінетом Міністрів України запропоновано проект зміни формату адміністративно-територіального упорядкування. Згідно з цим проектом
планується три рівня розподілу: регіон, район, громада.
Розподіл України на регіони є логічним, історично та економічно зумовленим, який і раніше мав місце при аналізі макроекономічних показників діяльності:
– Поліський регіон: Волинська, Рівненська, Житомирська області;
– Карпатський регіон: Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області;
– Подільський регіон: Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області;
– Київський регіон: Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області;
– Слобожанський регіон: Сумська, Полтавська, Харківська області;
– Придніпровський регіон: Дніпропетровська, Запорізька області;
– Донецький: Донецька, Луганська області;
– Причорноморський: Одеська, Миколаївська, Херсонська області;
– Автономна республіка Крим.
У зв’язку з тимчасовою окупацією АР Крим та частини Донецького регіону з подальшого аналізу АР
Крим буде виключений.
Для з’ясування майбутніх альтернатив розвитку промислових комплексів регіонів України, які були
виділені в результаті кластерного аналізу, проведено прогнозування результатів їх економічної діяльності в загальному обсязі промисловості Слобожанського регіону. У якості інструменту прогнозування
було застосовано формалізовані методи математичної статистики, які базуються на кількісних характеристиках результатів діяльності економічних об’єктів. З урахуванням динаміки зміни всіх напрямків
економіки України, автором було обрано середньострокове прогнозування (до 5 років).
Основною функцією прогнозування є оцінка можливого стану об’єкта дослідження в майбутньому
з метою виявлення можливих альтернатив, корегування стратегії розвитку, спрямованого на зростання
конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів. Саме тому стратегічне планування повинно спиратися на результати прогнозування економічної діяльності об’єктів господарювання. Будьякі дослідження, проведені за принципами прогнозування, дозволяють знизити майбутні ризики, тому є
одним із найважливіших інструментів аналізу діяльності економічних об’єктів будь-якого рівня.
Серед множини методів прогнозування автор зупинився на екстраполяційних методах, сутність яких
полягає у поширенні на майбутнє тенденцій, які були виявлені в ретроспективі. Область застосування
екстраполяційних методів обмежена системами, які мають досить стабільні показники розвитку. Вони
майже не застосовуються при дослідженні об’єктів мікроекономіки, а в умовах аналізу об’єктів макроекономіки, до яких відносяться регіональні промислові комплекси, перспективність їх застосування дуже
висока.
За методологією розрізняють формальну та прогнозну екстраполяцію. При формальній екстраполяції
вважають, що встановлені в минулому тенденції обов’язково зберігаються. При прогнозній екстраполяції який припускають, що розвиток зумовлений динамікою процесу, що досліджується, із урахуванням
у перспективі його фізичної та логічної суті. Отже, будь-який екстраполяційний метод прогнозування
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базується на дослідженні рядів, що змінюються в часі, на підставі впорядкованих за часом вимірювань,
спостережень.
Ряд будь-яких величин, що змінюються в часі, може бути представлений як:
yt = xt + C + S + εt, 					
(1)
де xt – детермінована невипадкова компонента процесу (тренд),
С – сезонна складова,
S – циклічна складова,
εt – стохастична компонента процесу [9, 10].
Детермінована компонента відображає дійсну динаміку розвитку процесу, а стохастична – випадкові
коливання. Задача прогнозу полягає у виборі екстраполювальних функцій компонентів ряду.
Прогнозування екстраполяційними методами проводиться за такою схемою:
– обирається функція, що найкраще описує ряд (1);
– розраховуються параметри обраної моделі;
– проводиться аналіз отриманих результатів.
Найпоширенішими методами оцінки параметрів отриманих функціональних залежностей є метод
найменших квадратів та експоненціальне згладжування.
Суть методу найменших квадратів полягає у знаходженні параметрів моделі тренда, які б мінімізували її відхилення від точок заданого часового ряду:
, 				
(2)
де yt – обчислені, а yi – задані (виміряні) значення ряду, n – число спостережень. Модель тренда можна представити у вигляді:
(3)
yt = f(xi; a1, a2, …, ak, t), 				
де a1, a2, …, ak – параметри моделі, t – час, xi – незалежна змінна. Для того, щоб знайти параметри
моделі, які б задовольняли умову (2), необхідно дорівняти до нуля перші частинні похідні функції M за
кожним із коефіцієнтів a1, a2, …, ak. Із розв’язання відповідної системи з k рівнянь з k невідомими, знаходяться параметри моделі.
У практичних дослідженнях найчастіше застосовують такі лінії тренду:
– лінійну
y = ax + b;						
(4)
– поліноміальну
y = anxn + an-1xn-1 + ... + a0; 				
(5)
– експоненціальну
y = a · ekx; 						
(6)
– показникову
y = k · ax. 						
(7)
Метод найменших квадратів широко застосовують при отриманні конкретних короткострокових прогнозів завдяки його простоті та легкості реалізації.
Дуже ефективним і надійним є метод експоненціального згладжування. Перевагою цього методу є
можливість урахування «вагів» отриманої в результаті спостереження інформації. Тобто при застосуванні методу експоненціального згладжування дослідник має можливість отримати оцінку параметрів
тренду, які характеризують не середній рівень процесу, а тенденцію, що сформувалася на момент останнього спостереження. Найбільше метод експоненціального згладжування застосовують при отриманні
середньострокових прогнозів.
Нехай динамічний ряд, що досліджується, описується формулою:
, 			
(8)
Метод експоненціального згладжування є поширеним методом ковзного середнього, тому дозволяє
таке трактування процесу (8), при якому пізнішим спостереженням надаються більші переваги, причому
«ваги» спостережень спадають за експонентою. Тому вираз
				
(9)
називається експоненціальною середньою k-го порядку для ряду yt, де a – параметр згладжування.У розрахунках для визначення експоненціальної середньої зазвичай застосовують рекурентне співвідношення:
. 			
(10)
Сучасні платформи для статистичної обробки інформації MSExcel, Statistica містять модулі для проведення прогнозування описаними екстраполяційними методами, тому автором було проведено про104

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 11(39), грудень, 2018 р.

ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

© Л. В. Оболенцева

гнозування часток у загальному обсязі реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) для відокремлених кластерів промислових комплексів всіх регіонів України декількома методами до 2022 р. із
порівнянням отриманих результатів.
У табл. 1 представлено прогнозування частки обсягу реалізованої продукції всіх кластерів Слобожанського регіону. Єдиний представник першого кластеру – промисловий комплекс по виробництву
неметалевої мінеральної продукції – має стабільну частку в загальному обсязі реалізованої продукції
Слобожанського регіону на рівні, що несуттєво перебільшує 3%, яка впродовж років спостереження помірно спадала на долі відсотків.
Таблиця 1
Прогнозування частки обсягу реалізованої продукції всіх кластерів Слобожанського регіону

2010 4,0

2010 37,0

2010 47,1

2011 3,9

2011

35,5

2011 48,7

2012 3,4

2012 36,9

2012 48,3

2013 3,8

2013 43,4

2013 41,3

2014 3,8

2014 46,3

2014 37,2

2015 3,6

2015 52,5

2015 31,7

2016 3,5

2016 52,9

2016 32,2

2017 3,6

2017 52,5

2017 32,3

ЛГРФПРИБЛ

ЛІНІЙН

РІСТ

ПРОГНОЗ

Результати
спостережень

ЛГРФПРИБЛ

Кластер 3

ЛІНІЙН

РІСТ

ПРОГНОЗ

Результати
спостережень

ЛГРФПРИБЛ

ЛІНІЙН

Кластер 2

РІСТ

ПРОГНОЗ

Результати
спостережень

Кластер 1

2018

3,875 3,482 3,55 3,553

2018

34,408 59,366 55,42 56,097

2018

49,850 28,331 29,44 30,046

2019

3,699 3,478 3,50 3,506

2019

38,673 64,745 58,34 59,940

2019

45,805 25,699 26,59 27,949

2020

3,543 3,491 3,45 3,460

2020

45,585 69,069 61,26 64,046

2020

39,106 23,727 23,73 25,998

2021

3,784 3,384 3,40 3,415

2021

51,782 72,350 64,18 68,434

2021

32,321 22,474 20,87 24,184

2022

3,633 3,352 3,35 3,370

2022

51,918 76,854 67,10 73,122

2022

32,092 21,142 18,01 22,496

8,330
8,261
8,192
8,124
8,056

Результати
спостережень

ЛГРФПРИБЛ

8,33
8,26
8,19
8,11
8,04

ЛГРФПРИБЛ

ЛІНІЙН

РІСТ
8,445
8,332
8,244
8,082
7,892

2,9
3,1
2,6
2,8
3,3
3,3
3,0
1,8

ЛІНІЙН

9,025
8,958
8,790
8,859
8,927

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

РІСТ

8,9
9,0
8,7
8,7
9,3
9,0
8,2
8,4

Кластер 5
ПРОГНОЗ

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

ПРОГНОЗ

Результати
спостережень

Кластер 4

3,083
3,061
2,878
3,096
3,125

2,439
2,300
2,198
1,991
1,794

1,73
1,67
1,60
1,53
1,47

1,745
1,691
1,639
1,589
1,540

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 11(39), грудень, 2018 р.

105

© Л. В. Оболенцева

ISSN 2311-5149
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Це знайшло відображення й у результатах прогнозування – усі методи дали ідентичний результат, що
відповідає вказаному рівню.
Другий кластер містить добувну та харчову промисловості. Стрімке зростання частки складових
кластеру в загальному обсязі реалізованої продукції Слобожанського регіону, починаючи з 2013 р., при
прогнозуванні дало суперечливі результати. Обчислені за методами експоненційного згладжування та
експоненційного наближення прогнозовані результати сягають рівня 75%, що навряд чи може відповідати дійсності.
На думку автора, більш очікуваними можуть стати результати, які були отримані за методом лінійної
регресії, з яких випливає, що в майбутньому темпи зростання частки добувної та харчової промисловості
в загальному обсязі будуть спадати, та їх рівень у цілому не суттєво перебільшить той, що спостерігався
останнім часом.
Третій кластер Слобожанського регіону складається з нафтопереробного, енергопостачального промислових комплексів та машинобудування. Найбільше результати економічної кризи можна спостерігати на представниках цього найвпливовішого кластеру промисловості Слобожанського регіону. Якщо
в 2012 р. його частка в загальному обсязі сягала рівня 48%, то в 2017 р. становила лише 32%. Темпи
падіння виявилися катастрофічними, що випливає з результатів прогнозування різними методами. Так, у
2022 р. найоптимістичніший прогноз, отриманий за методом лінійної регресії, передбачає стримування
темпів падіння та очікування результатів на рівні 2017 р. Найпесимістичніший прогноз, проведений за
методом лінійного наближення, передбачає падіння до рівня 18%, тобто майже втричі у порівнянні з
2012 р.
Проведений аналіз результатів прогнозування неодмінно повинен бути урахований при побудові стратегій зростання конкурентоспроможності вказаних промислових комплексів Слобожанського регіону.
До четвертого кластеру увійшли деревообробна, хімічна, металургійна промисловість та вироб
ництво меблів. Сталі показники діяльності вказаних промислових комплексів із помірним зменшенням
частки (на долі відсотків) при прогнозуванні всіма методами дають майже ідентичний результат, що не
принципово відрізняється від отриманих в останні роки спостереження.
П’ятий кластер Слобожанського регіону містить легку, фармацевтичну промисловість та промислові
комплекси по водопостачанню, каналізації та поводженню з відходами. Очікуваним, на думку автора,
може стати результат, отриманий при прогнозуванні за методом лінійної регресії, – його рівень відповідає середньому значенню всіх років спостереження. На результати прогнозування іншими методами
справило великий вплив різке падіння (майже вдвічі) частки в загальному обсязі реалізованої продукції,
товарів та послуг, яке відбулося в 2017 р. Але будувати прогноз, спираючись на поодинокий факт різкого
коливання показника, що досліджується, вважаємо недоречним.
Висновки. За результатами прогнозування рівня конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів (на прикладі Слобожанського регіону) можна зробити такі висновки:
1. Достовірне середньострокове прогнозування можливо отримати при аналізі кластерів, результати діяльності яких (виражених у показниках, за якими проводилося прогнозування) упродовж періоду
спостереження не набували стрибкоподібних змін різного спрямування (збільшення та зменшення) за
нетривалий час.
2. За умови стабільної роботи галузей промисловості регіонів, усі методи, за якими проводилося
прогнозування, дали ідентичні результати. Тобто розвиток таких промислових комплексів можна назвати передбачуваним, а прогноз достовірним.
3. Для кластерів, на результати роботи яких суттєвий вплив мала економічна криза 2013–2014 р.р.,
прогнозування майбутніх часток у загальному обсязі реалізованої продукції, товарів послуг різними методами дало суперечливі результати. Проведений порівняльний аналіз дає можливість автору стверджувати, що перевагу можна надати алгоритмам, побудованим на основі методу експоненціального згладжування, а при виборі алгоритмів, побудованих на методі найменших квадратів, – тим, що в якості лінії
тренду обирають показникову функцію. Адже саме ці алгоритми дозволяють більшої мірою враховувати вплив ближчих за часом виміряних (або обчислених) показників у порівнянні з найвіддаленішими.
Тому й результати прогнозування, проведені за названими методами, можна вважати коректними та
достовірними.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються питання оподаткування банківських установ в Україні. Проаналізовано європейський
та український досвід оподаткування банківського сектору. Запропоновано шляхи оптимізації оподаткування банківських установ в Україні. Зроблено наголос щодо необхідності активізації державного регулювання в цілях забезпечення стабільності банківської системи, що, своєю чергою, дозволить зменшити фінансові дисбаланси та
стабілізувати економіку в цілому.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
В статье рассматриваются вопросы налогообложения банковских учреждений в Украине. Проанализированы
европейский и украинский опыт налогообложения банковского сектора. Предложены пути оптимизации налогооб
ложения банковских учреждений в Украине. Указано о необходимости активизации государственного регулирования в целях обеспечения стабильности банковской системы, что, в свою очередь, позволит уменьшить финансовые
дисбалансы и стабилизировать экономику в целом.
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PECULIARITIES OF THE BANKING ACTIVITIES TAXATION OF IN UKRAINE
Taxation of banks is of considerable scientific interest. There are a number of reasons for this: banks play a critical role
in allocating resources and capital turnover; many banks have a monopoly to provide certain services thus the taxation of
the banking system can play a significant role in replenishing the state budget of the country. Taxation of banking institutions
in Ukraine is not an additional tool for regulating banking activities and, accordingly, in its present form is not capable of
performing risk-restraining or other regulatory functions. At the same time, in many countries of Europe and world in recent
years, the possibility of optimizing the taxation of the banking sector in the context of providing these functions is actively
discussed, especially in the developed countries that have suffered the most from the financial crisis of 2008-2009, and
hence its differentiation compared to general corporate taxation. The research reveals three directions for the establishment
of differentiated taxation: risk, transactional, margin-oriented schemes. As a conclusion the author has developed list of
recommendations: to differentiate the rates of income tax (to increase the rate of tax on profits from high-margin operations
in the stock and currency markets, and at the same time to reduce it on the profit received by banks from lending to the real
sector of the economy); it is worth considering the foreign experience of taxation of net and gross assets of the bank, expenses, liabilities, also it is necessary to expand the tax base of the income tax. Implementation of the aforementioned changes
to the current legislation optimizes the system of measures related to the taxation of banks activities, improvement of their
financial stability, equalization of taxation conditions of banks and other economic entities, increase of tax revenues to the
budget, and will eliminate the non-compliance of the norms of various legal acts.
Key words: taxation, banking, bank taxes, financial system.

Постановка проблеми. Оподаткування банків викликає значний науковий інтерес у зв’язку з кількома факторами. По-перше, банки є фінансовими посередниками, які виконують почасти дуже важливі,
інколи унікальні функції та відіграють критичну роль у розміщенні ресурсів та обігу капіталу. А відтак,
будь які зміни в їхній діяльності з великою ймовірністю мають вплив на всю економіку [1]. По-друге,
банки в усьому світі жорстко контролюються та регулюються, що знижує адміністративні витрати на
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здійснення певних видів оподаткування. Водночас банки субсидуються за рахунок дешевих фондів страхування депозитів та пакетів фінансової допомоги у випадках настання їхньої неплатоспроможності та
санації. І по-третє, у багатьох країнах банки почасти мають монопольну владу на надання певних послуг,
особливо у секторі домашніх господарств та малого бізнесу.
Водночас оподаткування банківської системи може відігравати значущу роль у поповненні державного бюджету країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на це, питання оподаткування фінансового сектору тривалий час залишалося поза увагою науковців та дослідників практично у всіх країнах
[2]. Традиційно основна їх увага приділялася таким аспектам банківської діяльності, як платоспроможність, ліквідність, вимоги до капіталу, платіжні та транзакційні системи, регулювання валютообмінних
операцій, роль банків у формуванні та функціюванні ринків капіталів та економіки в цілому. При цьому найбільша увага економічних досліджень приділялася наслідкам лібералізації фінансового сектору,
приватизації банківських установ, оптимальній структурі регулятивного середовища тощо [3]. Навпаки,
оподаткування банків отримувало відносно мало уваги, незважаючи на той факт, що воно часто виступає
суттєвим джерелом податкових надходжень у багатьох країнах. Відтак, оподаткування та його зв’язок із
регулюванням банківської системи в цілому є порівняно новим питанням [4].
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в визначенні особливостей оподаткування
банківської діяльності в Україні. Для досягнення мети були визначенні такі завдання: розглянути європейський досвід оподаткування банківської діяльності, охарактеризувати основні показники оподаткування банків на території України та запропонувати заходи для оптимізації оподаткування банківських
установ в Україні.
Виклад основного матеріалу. Питання оптимізації оподаткування фінансового сектору набуло дійс
ної актуальності фактично після світової фінансової кризи 2008 року, наслідки якої примусили розвинуті
країни розпочати процес перегляду та переоцінки відповідності режимів податкового й банківського
регулювання. Це можна пояснити двома основними факторами. По-перше, державний борг у країнах,
що найбільше постраждали від фінансової кризи, зріс до 24% ВВП [5]. По-друге, визнання багатьох
банківських установ неплатоспроможними та необхідність їхньої санації або повернення коштів їхнім
клієнтам призвели до необхідності значного зростання державних видатків, що, зрозуміло, не було передбачено у процесі бюджетного планування. Тож оподаткування банківських установ почало розглядатися та оцінюватися науковцями, дослідниками, практиками та політиками як інструмент, спрямований
на зменшення таких витрат на рівні державного бюджету в майбутньому, підвищення ролі та збільшення
внеску самих банків у формування відповідних резервів та наповненні бюджетів різних рівнів, а також
обмеження ризику неплатоспроможності фінансових інституцій. Так, кращим підходом до оподаткування установ фінансового сектору багато науковців, дослідників, регуляторів вважають такий, що, з одного
боку, забезпечив би підвищення фінансової стабільності банків через обмеження їхніх надто ризикованих операцій, а з іншого – посилив би регулювання банківського капіталу [6].
На сьогодні існують два загальних підходи до оподаткування банківського сектору. Перший, який до
останнього часу застосовувався в більшості країн, полягає у скасуванні пільг, якими користуються банки
порівняно з іншими корпораціями, та встановленні рівного оподаткування для фінансових установ та
підприємств інших секторів економіки [7]. Другий, до недавнього часу, менш розповсюджений, підхід
передбачає диференційоване оподаткування фінансування банківського сектору з урахуванням специфіки діяльності банків як фінансових посередників та їхньої ролі в розвитку економіки [8].
Україна, як і багато інших країн, фактично використовує перший підхід, згідно з яким оподаткування
банківського сектору відбувається на загальних засадах корпоративного оподаткування. При цьому в
Україні оподаткування банківських установ регламентується загальними законодавчими актами, хоча
банківське право у правовій системі України й виділяється в окрему ланку, на відміну від багатьох країн
Європи, які використовують окремі банківські кодекси, що, зокрема, містять податкові норми для фінансового сектору.
Відповідно, оподаткування банківських установ в Україні не є додатковим інструментом регулювання банківської діяльності й у його теперішньому вигляді не здатне виконувати ризик-стримувальних або
інших регулювальних функцій. Разом із тим, у багатьох країнах Європи та світу в останні роки активно
обговорюється можливість оптимізації оподаткування банківського сектору саме в контексті забезпечення цих функцій, особливо в розвинутих країнах, які найбільше зазнали втрат від фінансової кризи
2008–2009 рр., а отже, і його диференціації порівняно з загальним корпоративним оподаткуванням.
На сьогодні вирізняють три напрями встановлення диференційованого оподаткування: ризик-, транзакційно-, маржинально- орієнтовані схеми. Перші спрямовані на зниження надлишкових ризиків у фі110
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нансовому секторі та можуть розглядатися як додатковий підхід до банківського регулювання та нагляду. Податковою базою у ризик-орієнтованих податкових схемах виступають банківські зобов’язання, що
вважаються такими, що сприяють систематичному ризику та потенційній нестабільності в банківському
секторі (Латвія, Румунія, Словаччина, Португалія, Бельгія, Німеччина), інколи – зобов’язання збільшені на суму сформованих резервів (Швеція), загальний обсяг депозитів (Кіпр), активів (Словенія) або
суми балансу в цілому (Австрія, Нідерланди, Угорщина). Дуже цікавим є також підхід Великобританії,
податковою базою в якій виступає сума сукупного капіталу банку та зобов’язань, та Франції, де оподатковується лише мінімально дозволений вимогами регулятора розмір капіталу банківських установ.
Впровадження цієї форми оподаткування покликане виправляти диспропорції, створені існуючим корпоративним оподаткуванням, що асиметрично має справу із прибутками та збитками.
В основі транзакційно-орієнтованих податкових схем, як і ризик-орієнтованих, лежить мета зниження високоризикових, спекулятивних операцій. Податковою базою в цих схемах є обсяги торгівлі цінними паперами, транзакцій із деривативами, ринкова ліквідність. Традиційно, ще до кризи 2008 року, такі
податки застосовувалися у Великобританії, Фінляндії, Греції, Бразилії, Польщі, Бельгії [9].
Маржинально орієнтовані податкові схеми належать до більш великої родини податків, відомої як
податки на фінансову активність, що мають на меті полегшити довгострокові недоліки в банківському
оподаткуванні, обмежити отримання банками надлишкової ренти та фактично зменшити податкові пільги банків та збільшити податкове навантаження. Базою цих податків є безпосередньо вартість, що додається посередницькими послугами банків. В одних країнах це обсяги продажу певних послуг (кредитів,
депозитів), в інших – доходи від їх надання (наприклад, процентні доходи за видами кредитів) або повний прибуток плюс виплачена заробітна плата персоналу. Такий вид податків, у тому чи тому вигляді,
ще до кризи 2008 року було впроваджено в Австралії, Новій Зеландії, Аргентині, Ізраїлі, Канаді та Італії
[10]. Податкова ставка за цим видом оподаткування варіює (в залежності від країни) від 3,9% в Італії (від
суми бухгалтерського прибутку, збільшеного на суму заробітної плати) до 21% в Аргентині (від суми
нарахованих процентів за кредитами).
У 2010 році на вимогу країн великої 20-ки Міжнародний валютний фонд представив концепцію спеціального податкового режиму для установ фінансового сектору, що, з одного боку, покликаний посилити податкові зобов’язання фінансового сектору та їхній внесок до державних бюджетів, а з іншого
– стимулювати підвищення фінансової стійкості та стабільності банківського сектору [10]. Цей спеціальний режим передбачав опціональне втілення трьох груп спеціальних податків. Перший – податок на
фінансову діяльність (FAT), що складається з податку на прибуток та податку на фонд оплати праці та
спрямовується до загальних доходів держбюджету. Друга група податків, запропонована МВФ, являла
собою фінансові транзакційні податки (FTT) та оподатковує широкий перелік торгівлі фінансовими інструментами, такими як цінні папери та деривативи. І третю групу було представлено як «банківський
податок» або внески у фінансову стабільність (FSC). FSC було розроблено як податок для покриття фіскальних витрат будь-якої потенційної державної допомоги фінансовому сектору в разі фінансової кризи.
Тож його первісною метою було забезпечення фінансової стабільності та зниження ризиків майбутніх
криз.
На сьогодні низка європейських країн запровадили деякі з вказаних податків, хоча на рівні Європейського Союзу проект було відкладено. Так, Франція, Італія та Австрія запровадили у 2011–2013 рр.
транзакційні податки на цінні папери, що дозволило покращити баланс портфелів банків, знизити обіг
торгівлі ризикованими цінними паперами та відчути певний ефект на рівень ліквідності [11].
Кілька країн після 2008 року впровадили «банківські податки», що фактично є внесками банків на
фінансову стабільність, зокрема Латвія (2011), Румунія (2011), Словаччина (2012), Португалія (2011),
Бельгія (2012), Німеччина (2011), Швеція (2009), Кіпр (2011), Словенія (2011), Австріїя (2011), Нідерланди (2012), Угорщина (2010), Великобританія (2011). Ставка за цим податком варіює від 0,018% до 0,5%
податкової бази. Податок на фінансову діяльність було впроваджено, зокрема, в Ісландії за ставкою 6%
на прибуток банківських установ та 5,5% на фонд оплати праці співпрацівників (з 2012 року) та Норвегії
за ставкою 1% на прибуток та 5% на фонд оплати праці (з 2017 р.). У Данії цей податок застосовується
лише до фонду заробітної плати за ставкою 5,5% [10]. Решта європейських країн доки утримуються від
впровадження цих податків, очікуючи рішення Європейського парламенту стосовно цього питання, що
є доволі дискусійним і має багато супротивників, здебільшого серед фінансових інституцій.
Незважаючи на усі аргументи проти введення спеціального режиму оподаткування, спрямованого
на посилення фінансової стабільності, для України оптимізація банківського оподаткування в цьому
аспекті має велику актуальність, особливо вважаючи на наслідки кризи 2013–2015 рр., почасти безпрецедентні для інших країн. Так, під час кризи Національним банком було визнано неплатоспроможНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 11(39), грудень, 2018 р.
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ність та прийнято рішення про ліквідацію більше половини банківських установ: станом на 5 жовтня
2018 р. у стані ліквідації знаходилися 94 установи зі 188 зареєстрованих на початку 2013 р., ще 4 вже
було ліквідовано [12]. Унаслідок цього виплати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України з
1.01.2016 р. по 1.08.2018 р. перевищили 88 млрд. грн., що в кілька разів перевищило власні ресурси фонду, акумульовані за попередні роки за рахунок внесків самих банків. При цьому питома вага податку на
прибуток банків не перевищує 1% від усіх податкових надходжень та 10% усіх надходжень від податку
на прибуток навіть у найкращі для банківського сектору України роки (табл. 1).
Таблиця 1
Податок на прибуток банків України у структурі доходів України, 2009–2017 рр.**
Показник
Податок на прибуток банків України, млн. грн.
Чистий прибуток / (Збиток), млн. грн.
Податок на прибуток у
структурі витрат банків
України,%
Податкові надходження
України, млн. грн.
Питома вага податку на
прибуток банків України
у податкових надходженнях,%
Податок на прибуток підприємств, млн. грн.
Питома вага податку на
прибуток банків України
у структурі податку прибуток підприємств,%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

-675

-129

1 212

379

1 630

-2 383

-406

-418

3 679

2 441

-38 450 -13 027

-7 708

4 899

1 436

-52 966 -66 600 -159 388 -26 472

-0,372

0,800

0,300

1,000

-1,000

-0,09

-0,100

-0,100

1,8

8 268
2,7

209 789 236 901 323 991 347 986 341 165 355 428 507 636 650 782 828 159 457 113
-0,322

-0,055

0,374

0,109

0,478

-0,670

-0,080

-0,064

0,444

0,534

33 048

40 359

55 097

55 793

54 994

40 201

39 053

60 223

73 397

57 107

-2,042

-0,321

2,200

0,679

2,964

-5,928

-1,040

-0,694

5,012

4,274

*на 1.07.2018
**Складено автором за даними [12; 13].

Аналізуючи складену таблицю, можемо констатувати, що доля податку на прибуток банків України
у структурі доходів України за період, що досліджується (2009–2017 роки), завжди не перевищував 1%
загальних податкових надходжень, що свідчить про вкрай низький податковий тягар для вказаних фінансових установ.
Безумовно, можна зазначити, що майже всі останні десять років банківська система знаходилась у
стані перманентної кризи. Але цифри вказують на те, що за цей час держава значно більше вклала в
банківський сектор, ніж отримала від нього податкових платежів. Зрозуміло, що так продовжуватись не
можливе, і це, відповідно, вимагає від наглядових органів здійснення відповідних кроків щодо оздоровлення всієї банківської системи.
Ще наглядніша ситуація спостерігається у співвідношенні податку на прибуток банків до валового
внутрішнього продукту України (табл. 2), а саме – за десять років частка в середньому коливалась у
районі 0,1% ВВП. Тобто роль так званого «локомотива фінансової системи», яку на себе перебрали банківські установи в засобах масової інформації, виявляється дещо перебільшеною.
Таблиця 2
Податок на прибуток банків у ВВП України, 2009–2017 рр.**
Показник

2009

Податок на прибуток
-675
банків України, млн. грн.
Чистий прибуток /
-38 450
(Збиток), млн. грн.
ВВП (номінальний),
млн. грн.
Питома вага податку
на прибуток банків
України у ВВП,%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

-129

1 212

379

1 630

-2 383

-406

-418

3 679

2 441

-13 027

-7 708

4 899

1 436

-52 966

-66 600 -159 388 -26 472

8 268

913345 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 2383182 2982920 1507753
-0,074

-0,012

0,092

0,027

0,112

-0,152

-0,021

-0,018

0,123

0,162

*на 1.07.2018
**Складено автором за даними [12; 14].
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Якщо ж методом тренду спрогнозувати податкові надходження за податком на прибуток від українсь
ких банків на наступні 5 років, можемо зазначити, що їхній рівень та питома вага у податкових надходженнях порівняно з іншими підприємствами і подалі залишатиметься незначними, а отже, й участь
та внесок банківського сектору до розвитку економіки та забезпеченні майбутньої стабільності також
будуть не суттєвими.
Із цієї точки зору, а також враховуючи специфіку діяльності банків порівняно з нефінансовими корпораціями, доцільно розглядати застосування до них специфічного оподаткування, яке було б пов’язане
з регулюванням банківської діяльності та виконувало б ризикообмежувальні функції, тобто разом із податком на прибуток та іншими загальнокорпоративними податками та зборами, передбачало б застосування специфічних транзакцій або інших банківських податків. При цьому, враховуючи роль банків для
економіки країни в межах специфічного режиму, окремої уваги заслуговує оцінка перспективи впровадження та впливу на діяльність банків диференційованого оподаткування на різні типи операцій.
Відповідно, усі особливості оподаткування банків цілком логічно визначити в єдиній статті Податкового кодексу України «Особливості оподаткування банків» або навіть в окремому Банківському кодексі,
що чітко й повно регламентував би всі аспекти оподаткування банківської діяльності.
Також необхідно активізувати стимулювальну функцію державного регулювання оподаткування
банків, що дозволить забезпечити сприятливий макроекономічний клімат для формування стабільної
банківської системи, перетворити її на ефективний інструмент інвестиційного процесу, покращення стану економіки держави тощо. При цьому податкове втручання з боку держави в діяльність банківських
установ не повинно впливати на фінансову стабільність банків і має забезпечити заходи щодо протидії
монополізації банківського сектора.
Ще одним напрямом оптимізації оподаткування банківської системи є визначення оптимальності
рівня податкового навантаження. Це дозволить банкам оцінити ефективність податкового управління,
а державі – знайти банки, які потребують додаткового податкового регулювання та контролю, а також
підтримувати оптимальний баланс між державними потребами та потребами банків-платників податків.
Висновки. Якщо підсумувати вищевикладене, для оптимізації оподаткування банківських установ в
Україні можемо запропонувати таке.
По-перше, диференціювати ставки податку на прибуток: збільшити ставку податку на прибуток від
високомаржинальних операцій на фондових та валютних ринках та одночасно зменшити її на прибуток,
отриманий банками від кредитування реального сектору економіки. Альтернативою може стати транзакційний податок на операції з цінними паперами та деривативами.
По-друге, варто розглянути зарубіжний досвід оподаткування чистих або валових активів банку, витрат, зобов’язань. Це, з одного боку, унеможливило б навмисне зниження податкової бази з метою зниження податкового тягаря, а з іншого – забезпечило б обмеження ризик апетиту та підвищення ризикованості їхньої діяльності,
По-третє, з метою зростання капіталізації банку як основної умови їх фінансової стабільності та для
збільшення податкових надходжень до бюджету необхідно розширити податкову базу прибуткового податку за рахунок поновлення оподаткування суми дооцінки іноземної валюти (курсових різниць), придбаної банком для цілей купівлі та продажу; організації створення страхових резервів для активних операцій, але тільки під ризики за «якісними» боргами, а не за операціями, що можуть мати спекулятивний
характер або ознаки шахрайства; кореляції процентних ставок як за активними, так і за пасивними процентними ставками з чинним законодавством, що є дуже актуальною проблемою, яка стосується банківських операцій, пов’язаних із кредитуванням.
Також на розгляд заслуговують додаткові види оподаткування, що було запропоновано МВФ із метою посилення фінансової стабільності та запобігання системним кризам.
Вважаємо, що імплементація вищезазначених змін до чинного законодавства оптимізує систему заходів, пов’язаних з оподаткуванням діяльності банків, сприятиме покращенню їх фінансової стабільності,
зрівнянню умов оподаткування банків й інших суб’єктів господарювання, зростанню розміру податкових доходів до бюджету, а також дозволить усунути незбігання норм різних нормативно-правових актів.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ УКРАЇНИ
Визначено інформаційно-методологічні проблеми функціювання страхового ринку України та запропоновано
комплексну методику для аналізу фінансових результатів діяльності страховиків. Проаналізовано динаміку формування фінансових результатів страхових компаній України, визначено чинники, що визначають основні тенденції
їх результативності. Окреслено напрями вдосконалення чинної системи оподаткування страхової діяльності з
метою збалансування інтересів держави та страховиків.
Ключові слова: фінансові результати, страховий ринок, страхова діяльність, система оподаткування, страхові компанії.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ УКРАИНЫ
Определены информационно-методологические проблемы функционирования страхового рынка Украины и
предложена комплексная методика для анализа финансовых результатов деятельности страховщиков. Проанализирована динамика формирования финансовых результатов страховых компаний Украины, определены факторы,
определяющие основные тенденции их результативности. Определены направления совершенствования действующей системы налогообложения страховой деятельности с целью сбалансирования интересов государства и
страховщиков.
Ключевые слова: финансовые результаты, страховой рынок, страховая деятельность, система налогообложения, страховые компании.
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THEORETICAL-METHODICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS
OF FINANCIAL RESULTS OF INSURERS ACTIVITY IN UKRAINE
The informational and methodological problems of the insurance market functioning in Ukraine are identified and a
comprehensive method for analyzing the financial results of the insurers activity is offered. The dynamics of insurance companies' financial results formation in Ukraine is analyzed, factors determining the main tendencies of their effectiveness are
determined. The directions for the improvement of the existing insurance activity taxation system are outlined with the aim
of balancing interests of the state and insurers.
Nowadays the Ukrainian insurance market is characterized by a number of negative trends that require immediate
change. Among them: low level of insurance companies' capitalization, loss-making insurance activity, double taxation of
insurers, ineffective investment activity, underdeveloped insurance culture, high level of insurance payments, non-fulfillment
of insurance obligations, etc. Such negative aspects make it impossible to reflect the realities of the insurers effectiveness
and trends in terms of effective regulation of processes in the market, reduce the degree of transparency and competitiveness
of the insurance market, impede the provision of effective insurance protection.
The problem of domestic insurance market formation and its modern trends development requires a thorough and
high-quality analysis of the main processes effectiveness, taking into account the methodology of financial results formation
by types of activities of insurance companies and their application in practical terms.
Key words: financial results, insurance market, insurance activity, taxation system, insurance companies.

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових засад господарювання в Україні зростає потреба у формуванні повноцінного та дієвого страхового ринку, спроможного забезпечити захист інтересів
учасників страхових процесів та мінімізувати ризики їх діяльності внаслідок настання непередбачуваних ситуацій, що сприятиме фінансовій стабільності та соціально-економічному процвітанню держави.
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Важливим критерієм ефективного розвитку страхового ринку є формування позитивних фінансових результатів діяльності страховиків, що можливе за наявності в них достатнього обсягу капіталу та своєчасного в повному обсязі виконання страхових зобов’язань, раціонального вкладення тимчасово вільних
коштів у фінансові активи, забезпечення фінансової стійкості та підтримання постійної платоспроможності. Відтак, із метою дослідження сучасних тенденцій вітчизняного страхового ринку необхідним
є проведення ґрунтовного аналізу фінансових результатів за всіма видами діяльності страховиків, що
дасть змогу їм приймати обґрунтовані фінансові рішення стосовно розв’язання основних проблем та
окреслення перспектив розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми функціювання страхового ринку та його державного регулювання досліджували такі зарубіжні й вітчизняні вчені, як В. Базилевич, К. Воблий,
О. Гвозденко, В. Гомелля, Ю. Євченко, О. Залєтов, О. Козьменко, В. Навроцький, С. Осадець, Д. Фарні,
Д. Фурман, Д. Хемптон, В. Шахов, Г. Шершеневич, Л. Ширінян, Я. Шумелда, Р. Юлдашев та інші. Теоретико-методичним засадам фінансової діяльності на страховому ринку присвятили праці О. Барановський, Н. Бразілій, Н. Внукова, О. Гаманкова, Т. Говорушко, О. Кнейслер С. Осадець, Р. Островерха,
Н. Ткаченко, О. Шинкаренко, Р. Юлдашев. Віддаючи належне напрацюванням науковців, подальшого
дослідження й вирішення потребують проблеми формування позитивних фінансових результатів діяльності страховиків та їх інформативного висвітлення в контексті застосування методики комплексного
аналізу системи основних показників.
Метою статті є дослідити проблематику досягнення результативності страхових компаній та окреслити теоретико-методичні підходи до оцінки показників, що її характеризують, задля підвищення ефективності функціювання страхового ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах сучасних викликів та загроз страховий ринок України характеризується низкою негативних тенденцій, що потребують негайних змін. Серед них:
низький рівень капіталізації страхових компаній, збитковість страхової діяльності, подвійне оподаткування страховиків, неефективна інвестиційна діяльність, нерозвинута страхова культура, високий рівень
страхових виплат, невиконання страхових зобов’язань тощо. Важливою проблемою функціювання страхового ринку є його недосконале інформаційне забезпечення аналізу результативності бізнес-процесів
на ньому, що пояснюється, по-перше, відсутністю єдиної статистичної бази, побудованої на спільній
методології структурування фінансових результатів, по-друге, обмеженою статистичною інформацією,
по-третє, відсутністю комплексного підходу до оцінки фінансових результатів діяльності страхових
компаній. Такі негативні аспекти унеможливлюють відображення реалій результативності страховиків
та тенденцій ефективного регулювання процесів на ринку, знижують ступінь прозорості та конкурентоспроможності страхового ринку, перешкоджають забезпеченню ефективного страхового захисту.
Так, аналіз фінансових результатів діяльності страховиків ускладнюється внаслідок одночасного
формування декількох форм фінансової звітності про їх доходи й витрати, які відрізняються між собою за основними показниками. Інформація про доходи, витрати та фінансові результати страховиків
наведена в таких формах фінансової звітності, як Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)» для кожного окремого страховика, консолідована спеціалізована звітність «Звіт про
доходи і витрати страховика», що формує Нацкомфінпослуг [1; 2]. При цьому показники в кожній із
форм фінансової звітності є різними, що створює певні неузгодженості їх інформативного відображення.
Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», яка є загальноприйнятою для всіх суб’єктів господарювання, наведено показники, які не відповідають за назвою
страховому законодавству, не висвітлюють усієї специфіки страхової діяльності та не деталізують інші
види діяльності страхових компаній. Зокрема, у звіті мають місце такі показники, як премії підписані,
валова сума; чисті понесені збитки за страховими виплатами. При цьому відсутні показники валових
(чистих) страхових премій, валових (чистих) страхових виплат, немає розмежування страхової діяльності з видів страхування життя та страхувань інших, ніж страхування життя.
У фінансовій звітності Нацкомфінпослуг детально відображено основі показники діяльності страхових компаній, а саме: доходи (дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування
життя, дохід від реалізації послуг зі страхування життя, дохід від надання послуг для інших страховиків
та інших послуг, інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи, фінансові доходи та інші доходи), витрати (страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми, операційні витрати, інші та
надзвичайні витрати, фінансові витрати та інші витрати), фінансові результати звичайної діяльності та
надзвичайних подій до оподаткування (результат від основної діяльності, результат фінансових опера-
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цій, результат від іншої звичайної діяльності, результат надзвичайних подій), податки на прибуток від
звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій, чистий прибуток/збиток.
Однак у цій формі звітності, як і в попередній, немає чіткого розмежування видів звичайної (страхової, інвестиційної, фінансової) діяльності страховика та формування доходів і здійснення витрат за ними,
що ускладнює процес реального відображення фінансових результатів бізнес-процесів на страховому
ринку. Не виокремлено статті доходів, витрат та фінансових результатів страховиків від інвестиційної
діяльності, при цьому окремі такі складові характеризують результати фінансових операцій, зокрема, це
проценти від розміщення тимчасово вільних коштів на банківських депозитах; отримані дивіденди за
акціями; доходи від вкладення коштів в облігаціях, державних цінних паперах тощо. Водночас як приклад, дивіденди на акції, виплачені страховою компанією, проценти за кредитами, доходи за фінансовою
орендою формують фінансові результати від фінансової діяльності, що призводять до змін розміру і
складу власного та позикового капіталів страховика. Не зрозуміло, чому суми інвестиційного доходу,
одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику,
виокремлено як складову формування його інших операційних доходів.
Крім того, у спеціалізованій фінансовій звітності Нацкомфінпослуг збережено показники за доходами, втратами і фінансовими результатами від надзвичайної діяльності (надзвичайних подій), які вже не
формуються та не відображаються у формах фінансової звітності.
Складність побудови єдиної методики аналізу фінансових результатів страховиків пояснюється наявністю значної кількості показників, що характеризують окремі аспекти їх фінансово-господарської
діяльності та досить часто без врахування головної особливості страхування, за якою страхові компанії
спершу акумулюють кошти від надходження страхових премій від страхувальника, формуючи страхові
резерви, і лише згодом при настанні страхових випадків здійснюють витрати у вигляді страхових виплат. При цьому важливо зазначити, що страхові надходження трансформуються в доходи тільки після
закінчення дії страхового договору, а до того залишаються залученими коштами від страхувальників, які
можуть бути їм повернуті у формі виплати страхового відшкодування в разі настанні страхових подій.
Така специфіка страхової діяльності дозволяє страховикам упродовж терміну дії договору страхування
використовувати страхові премії як тимчасово вільні кошти та розміщувати їх в активах із метою отримання додаткових доходів та прибутку. Як правило, позитивний результат від інвестиційної та фінансової діяльності поряд із негативним результатом від страхової діяльності забезпечує можливість отримання чистого прибутку страховика. Крім того, при наявності значної кількості показників не сформовано
цілісної системи показників для аналізу результативності бізнес-процесів на страховому ринку.
Ми погоджуємося з О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій, що «ефективне управління страховою компанією потребує системного підходу до економічного аналізу господарської діяльності на базі аналітичних
і синтетичних показників оцінки результатів роботи страховика. Розроблена на основі узагальнення та
систематизації наукових підходів до аналізу результатів діяльності страхових компаній модель дозволить об’єктивно оцінити функціонування страхової компанії, виявити її можливості та проблеми» [3,
с. 171]. Вважаємо, що оцінку ефективності діяльності на страховому ринку необхідно здійснювати за
допомогою методики комплексного аналізу в контексті систематизації основних показників, що визначають динаміку доходів, витрат, фінансових результатів за усіма видами діяльності страховика, застосовуючи певні критерії (табл. 1).
Таблиця 1
Методика комплексного аналізу фінансових результатів діяльності страховиків в Україні*
Критерії

Показники
Фінансові результати від операційної діяльності:
1) кількість укладених договорів із видів страхування інших, ніж страхування життя, та з видів
страхування життя;
доходи від опера2) динаміка валових (чистих) страхових премій із видів страхування інших, ніж страхування життя;
ційної (страхової
3) динаміка валових (чистих) страхових премій із видів страхування життя;
та іншої опера4) динаміка доходу від реалізації послуг із видів страхування інших, ніж страхування життя;
ційної) діяльності
5) динаміка доходу від реалізації послуг із видів страхування життя;
6) динаміка доходу від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт);
7) динаміка доходів від іншої операційної діяльності.
витрати на здійс
нення операційної
(страхової та
іншої операційної) діяльності

1) динаміка валових страхових виплат та відшкодувань;
2) динаміка виплати викупних сум;
3) рівень валових (чистих) страхових виплат із видів страхування інших, ніж страхування життя;
4) рівень валових (чистих) страхових виплат із видів страхування життя;
5) динаміка витрат на обслуговування процесу страхування і перестрахування;
6) динаміка витрат від іншої операційної діяльності.
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Продовження Таблиці 1

фінансовий
результат від
операційної
(страхової та іншої операційної)
діяльності

доходи, витрати і фінансові
результати за
інвестиційною
діяльністю

1) динаміка фінансових результатів від операційної (страхової та іншої операційної) діяльності до
оподаткування;
2) оцінка впливу чинників на фінансові результати від операційної (страхової та іншої операційної)
діяльності до оподаткування;
3) оподаткування валових доходів та фінансових результатів від операційної (страхової та іншої
операційної) діяльності;
4) оцінка рентабельності операційної (страхової та іншої операційної) діяльності.
Фінансові результати від інвестиційної та фінансової діяльності:
1) динаміка доходів від розміщення тимчасово вільних коштів (власного капіталу та страхових
резервів) у різних видах активів;
2) динаміка витрат на здійснення інвестиційної й фінансової діяльності;
3) динаміка фінансових результатів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій;
4) оподаткування результатів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій;
5) оцінка фінансових та інвестиційних ризиків;
6) оцінка рентабельності інвестиційної та фінансової діяльності.
Фінансові результати від іншої звичайної діяльності:

доходи, витрати
та фінансові
результати за
іншою звичайною
діяльністю
Чистий прибуток/збиток

1) динаміка доходів від іншої звичайної діяльності;
2) динаміка витрат на іншу звичайну діяльність;
3) динаміка фінансових результатів від іншої звичайної діяльності;
4) оподаткування іншої звичайної діяльності.
Формування чистого фінансового результату страховика:
1) динаміка чистого прибутку/збитку;
2) оцінка чинників впливу на чистий фінансовий результат діяльності;
3) динаміка показників рентабельності діяльності.

*Власна розробка автора.

Застосовуючи власну методику аналізу фінансових результатів діяльності страховиків, проаналізуємо основні її складові та ключові показники з метою виявлення проблем й окреслення перспектив ефективного господарювання страхових компаній в Україні (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка доходів, витрат та фінансових результатів діяльності страховиків України
впродовж 2011–2017 рр., млн. грн.*
Показники

2011

Доходи від операційної (страхової та іншої
операційної) діяльності
22660,0
Витрати на здійснення операційної (страхо19156,5
вої та іншої операційної) діяльності
Фінансові результати від операційної
(страхової та іншої операційної) діяльності 3509,5
до оподаткування
Доходи від розміщення тимчасово вільних
1214,6
коштів та фінансових операцій
Витрати на здійснення інвестиційної й фі373,6
нансової діяльності
Фінансові результати від інвестиційної та
841,0
фінансової діяльності до оподаткування
Фінансові результати від іншої звичайної
584,4
діяльності (надзвичайних подій) до опо(-6,6)
даткування
Податок на прибуток від звичайної діяльнос639,4
ті (надзвичайних подій), т.ч.:
(1,2)
Податок на валові доходи від страхової ді366,1
яльності
Чистий фінансовий результат: прибуток
4287,7
(збиток)

2012

2013

Роки
2014

2015

2016

2017

25712,1

26967,3

26829,7

37753,5

28759,1

31324,5

19462,8

20219,4

22025,1

36698,3

28706,5

31195,9

6249,3

6747,9

2957,6

1055,2

52,6

28,6

1583,1

1600,0

1835,7

1727,2

2021,5

2004,2

347,7

269,6

564,6

355,9

188,5

164,3

1235,4

1330,4

1271,1

1371,3

1833,0

1839,9

-658,8
(-1,6)

-1543,2
(-8,7)

-230,3
(0,0)

-2012,3
(-12,0)

-246,9
(-6,5)

-682,8
(0,0)

771,3
(3,4)

807,6
(0,2)

781,5
(2,0)

854,9
(0,0)

942,8
(0,1)

1051,0
(0,0)

574,7

500,4

436,0

544,4

689,8

845,8

6049,6

5718,6

3215,1

-452,7

689,3

234,8

*Складено за: [4].

Як свідчать дані табл. 2, упродовж 2011–2017 рр. чистий фінансовий результат господарювання страховиків України формується у вигляді прибутку, за винятком 2015 р., у якому загалом діяльність на
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вітчизняному страховому ринку характеризується збитками. При цьому за останні два роки прибуток
страховиків суттєво знижується та в 2017 році становить 234,8 млн. грн., що в 25,8 разів менший за його
обсяги у 2012 році. Визначимо чинники, що зумовлюють відповідні негативні тенденції на страховому
ринку.
Упродовж 2011–2014 рр. у формуванні фінансових результатів від звичайної діяльності страховиків
найбільший обсяг займали фінансові результати від операційної діяльності (3509,5–2957,6 млн. грн.),
що є очевидним аспектом функціювання вітчизняного страхового ринку, на якому страхова діяльність
є основною за відсутності вагомих альтернатив інвестиційної діяльності (див. табл. 2). Проте у 2015–
2017 рр. тенденції на страховому ринку змінюються, відповідно до чого у 2015 р. у структурі фінансових результатів страховиків знижуються обсяги фінансових результатів від операційної діяльності (до
1055, 2 млн. грн.) та переважають від’ємні фінансові результати від іншої звичайної діяльності (-2012,3
млн. грн.), що призводить до формування чистого результату у вигляді збитків на страховому ринку.
Динамікурезультативності страховиків упродовж 2016–2017 рр. визначають обсяги фінансових результатів від інвестиційної та фінансової діяльності, які, незважаючи на збиткову іншу звичайну діяльність
та низькі обсяги з незначною тенденцією до зростання фінансових результатів від операційної діяльності, забезпечують страховикам отримання чистого прибутку. Розглянемо основні складові формування
фінансових результатів страховиків на ринку.
Фінансові результати від операційної діяльності страховиків загалом зменшуються за 2011–2017 рр.
в 19,5 разів нерівномірною динамікою, що зумовлено вищими темпами зростання або нижчими темпами
зменшення витрат, ніж доходів, за цією діяльністю. Так, за 2011–2014 рр. доходи від операційної діяльності зростають від 22666,0 млн. грн. до 26829,7 млн. грн. за рахунок збільшення основної їх складової
– доходів від реалізації страхових послуг, які займають 65,2% у 2011 р. та 64,5% у 2014 р. – від 14773,5
млн. грн. до 17303,3 млн. грн. (на 17,1%). Проте доходи від операційної діяльності дещо знижуються в
обсягах у 2014 р. порівняно з 2013 р. – на 0,5% та зростають у 2015 р. на 40,7%. Найбільшу питому вагу в
цих доходах у 2014 р. продовжують займати доходи від реалізації страхових послуг – 64,5%, однак вона
зменшується до 49,0% у 2015 р. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка структури доходів від операційної
(страхової та іншої операційної) діяльності страховиків України впродовж 2011–2017 рр. [4]

Позитивна динаміка зростання доходів від операційної діяльності страховиків у 2015 р. до
37753,5 млн. грн. зумовлена іншими чинниками, зокрема зростанням обсягів (на 144%) і частки (до
50,8%) доходів від іншої операційної діяльності за 2011–2015 рр. за рахунок збільшення розмірів сум, що
повертаються з технічних резервів. Поряд зі зростанням доходів від операційної діяльності зростають
високими темпами й витрати за нею. Так, в 2015 р. витрати за операційною діяльністю зростають до
36698,3 млн. грн. порівняно з 2014 р., коли вони сягали 22025,1 млн. грн., та з 2011 р. – 19156,5 млн. грн. Високі темпи нарощування витрат на операційну діяльність у 2015 р. за рахунок витрат від іншої операційної діяльності (на 66,6%), зокрема відрахувань до технічних резервів (на 213,9%), порівняно зі зростанням доходів за цією діяльністю (на 40,7%), зумовили зниження результативності операційної діяльності
страховиків на 64,3%.
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У 2016 р. знижуються й доходи, і витрати від операційної діяльності страховиків (на 31,3% і 27,8%),
при цьому втрати зменшуються нижчими темпами за рахунок зростання страхових виплат й аквізиційних витрат, що забезпечує зниження її результативності операційної діяльності до 52,6 млн. грн. Доходи
від операційної діяльності в 2016 р. скоротилися внаслідок зменшення доходів від іншої операційної
діяльності на 134,5%. Незначне зростання темпів нарощування доходів забезпечило збільшення доходів
від операційної діяльності до 128,6 млн. грн. в 2017 р.
Позитивною тенденцією функціювання страхового ринку України є підвищення ефективності інвестиційної та фінансової діяльності страховиків. Так, фінансовий результат за цими видами діяльності
зростає від 841 млн. грн. у 2011 р. до 1839,9 млн. грн. у 2017 р. (на 119%), при цьому він перевищував
результативність основної діяльності на страховому ринку впродовж останніх трьох років. Фінансові результати за іншою звичайною діяльністю характеризуються збитками, за винятком 2011 р., що в
2015 р. призвело до збиткової діяльності страховиків України.
Безумовно, що окрім фінансових результатів за основними видами діяльності страховиків, на формування їх чистого фінансового результату впливає чинна система оподаткування. Зауважимо, що для
страховиків із прийняттям Податкового кодексу України в 2010 році суттєво змінюються засади оподаткування їх страхової діяльності [5]. Упродовж 2011–2016 років страхові компанії в Україні сплачували
податок на дохід у розмірі 3% від валових страхових внесків та податок на прибуток від фінансової та
іншої діяльності в розмірах: із 2011 р. – 23%; із 2013 р. – 19%; із 2014 р. і донині – 18%. У положеннях
Податкового кодексу (із 01.04.2011 р. до 01.01.2013 р.) передбачено порядок оподаткування доходів
страховиків зі збереженням подвійного оподаткування страхових (перестрахувальних) премій. Упродовж 2013–2014 рр. у законодавчому документі зроблено зміни, відповідно до яких страхові премії оподатковуються лише один раз при їх надходженні до страховика за ставкою 3%. Однак з 2015 р. знову
відбулися зміни в Податковому кодексі, за яких у діяльності страховиків застосовується змішана система оподаткування: за ставкою 18% оподатковується прибуток від страхової діяльності та за ставкою
3% – валові доходи у вигляді страхових премій. Така система оподаткування базується на подвійному
оподаткуванні страхової діяльності, що суперечить інтересам страховиків, збільшуючи їх податкове навантаження. Безумовно, такі тенденції оподаткування страхової діяльності негативно впливають на фінансові результати страховиків.
Як бачимо з табл. 2, сума оподаткування валового доходу зменшується в 2013–2014 рр. до 500,4 млн. грн.
та 436,0 млн. грн. порівняно з 2012 р., незважаючи на зростання валових страхових премій. Це пояснюється відсутністю подвійного оподаткування цих премій при передачі у перестрахування. Водночас
спостерігається тенденція, відповідно до якої в 2015–2017 рр. фінансові результати від операційної діяльності до оподаткування страховиків суттєво скорочуються (1055,2 млн. грн. – 128,6 млн. грн.) внаслідок навмисного завищення операційних витрат із метою зменшення бази оподаткування та ухилення
від сплати податку на прибуток.
Загалом вважаємо, що ставка податку на дохід 3 % від валових премій є фіскально ефективнішою,
адже така система оподаткування є прозорою й забезпечує 100% надходження податку. Неприпустимим
є подвійне оподаткування страхової діяльності, що створює дисбаланс інтересів держави та страховиків.
На нашу думку, альтернативною є чинна система оподаткування страхової діяльності за ставкою 3%
від валових страхових надходжень, як для держави, так і для страховиків. Адже за такого підходу проконтролювати правильність нарахування та сплату сум податку фіскальним органам значно простіше,
ніж суми нарахованих податків за загальною системою оподаткування. Для страховика, своєю чергою,
це зменшення податкового навантаження, що дасть
Оптимальна система оподаткування дає змогу рівномірно розподілити податкове навантаження серед
страховиків і забезпечити надійні джерела формування скарбниці держави. Нераціональне і необґрунтоване податкове регулювання зумовлює зростання вартості страхових продуктів, призводить до зменшення обсягів продажу страхових послуг і капіталізації страхового ринку [6, с. 336]. Тому система оподаткування у сфері страхування має базуватися на оптимальному поєднанні фіскальної та регулюючої
функцій податків із метою узгодження інтересів учасників страхового бізнесу й держави.
Висновки. Проблематика формування та сучасних тенденцій вітчизняного страхового ринку потребує ґрунтовного й високоякісного аналізу ефективності основних процесів на ньому, з огляду на методологію формування фінансових результатів за видами діяльності страхових компаній та її застосування
у практичній площині. Запропоновано методику оцінки фінансових результатів страховика, що формує
методологічний фундамент для забезпечення інформаційної відкритості й ефективності страхового ринку, всебічного статистичного висвітлення страхової, інвестиційної та інших видів діяльності, а відповідно – формування конкурентного і прозорого ринкового середовища та вдосконалення державного
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регулювання ринку страхування Україні. У контексті аналізу фінансових результатів діяльності страховиків визначено чинники впливу на формування його позитивного значення. Серед них виокремлено
чинну систему подвійного оподаткування страховиків, яка негативно позначається на результативності
страхової діяльності. Відтак, подальші наші дослідження будуть спрямовані на дослідження проблем
державного регулювання бізнес-процесів на страховому ринку в контексті окреслення напрямків удосконалення податкового регулювання страхової діяльності.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СПОСОБНОСТИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН
В статье исследованы новейшие тенденции определения способности общин и возможности создания объединенных общин. Проанализированы собственные бюджеты общин, созданных в процессе децентрализации. С
помощью проведенного анализа определены их сильные и слабые стороны, недостатки и преимущества по их созданию. Определены прогрессивные и проблемные аспекты производства объединения территориальных общин и
определения их финансовой состоятельности.
Ключевые слова: децентрализация, объединенная территориальная община, местные бюджеты.
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FORMATION OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES' FINANCIAL ABILITY
The article investigates the latest trends in determining the capacity of communities and the possibility of creating united
communities. The budgets of communities formed in the process of decentralization have been analyzed. With the help of
the analysis, their strengths and weaknesses, the advantages and disadvantages of their creation were determined. To do
this, an assessment of the financial capacity of the united territorial communities created by regions in 2017 has been conducted. The assessment of the financial capacity of the 366 united territorial communities was based on the results of local
budgets implementation monitoring for 2017 and the four main indicators that reflect: own income per 1 resident; capital
expenditures per 1 resident; the level of subsidization of budgets; the specific weight of expenditures on maintenance of the
management apparatus in the own resources of the united territorial communities.
On the basis of these indicators, the general rating of the combined territorial communities was formed. Moreover, based
on the population size, the united territorial communities were ranged in 4 groups: with more than 15 thousand people, from
10 to 15 thousand people, from 5 to 10 thousand people and less than 5 thousand people. According to the results of the conducted research, the leaders of the formation of united territorial communities are Ternopil, Dnipropetrovsk and Zhytomyr
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regions, outsiders - Zakarpattia, Luhansk and Kiev. An assessment of the financial capacity of the united territorial communities in terms of regions was conducted. One of the main indicators of the financial capacity of the community was the
indicator of own income per 1 inhabitant, which increased over the past two years across all united territorial communities.
The features of a new mechanism of filling the local budgets introduced within the framework of the current reform of
the intergovernmental fiscal relations and the tax system were highlighted. The progressive and problematic aspects of the
of territorial communities' unification and determination of their financial capacity were determined.
Key words: decentralization, united territorial community, local budgets

Постановка проблеми. Із початком євроінтеграції економіки України виникла необхідність реформування бюджетної системи через децентралізацію влади й надання більших прав місцевому самоврядуванню. До недавнього часу для України був характерним досить високий ступінь централізації бюджетних ресурсів, який притаманний для тоталітарних економічних систем, тоді як в демократичних
економіках роль місцевих бюджетів зростає в межах однієї бюджетної системи країни. Саме тому виникає потреба в дослідженні стану проведення децентралізації в Україні, виявленні існуючих проблем і
пошуку потенціалу активізації цього процесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичними проблемами й методикою формування
й використання ресурсної бази місцевих бюджетів займались відомі вітчизняні вчені, зокрема О. Василик, О. Кириленко, А. Крисоватий, І. Луніна, В. Опарін, К. Павлюк, Л. Тарангул, В. Федосов. Водночас
в Україні відбувається процес децентралізації влади, який вносить нові питання й виклики щодо фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад. Тому проблеми бюджетної децентралізації
є малодослідженими та потребують проведення подальших досліджень у зв’язку із внесенням змін до
податкового та бюджетного законодавства.
Мета і завдання дослідження. Метою нашого дослідження є проаналізувати новітні тенденції формування фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад у сучасних вітчизняних умовах
бюджетної децентралізації та оцінити на цій основі результативність відповідних змін до бюджетного і
податкового законодавства.
Виклад основного матеріалу. Децентралізація полягає у передачі значних повноважень та бюджетів
від державних органів влади до органів місцевого самоврядування.
Створення трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою формується на досить
потужній законодавчій базі, зокрема на таких основних законах України: «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», «Про ратифікацію Додаткового Протоколу до Європейської хартії місцевого
самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування», «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування)», «Про співробітництво територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеві вибори», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)», «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів».
Особливе значення має прийнятий у березні 2017 року останній із наведених вище законів, оскільки
Закон спростив процедуру добровільного об’єднання територіальних громад, надав право громадам приєднуватись до вже створеної об’єднаної громади за спрощеною процедурою, що сприятиме формуванню
спроможних громад. За спрощеною процедурою можна приєднуватися лише до тих об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які визнаються Урядом спроможними. Спроможною визнається та громада,
яка утворюється навколо населеного пункту як адміністративного центру, визначеного перспективним
планом, за умови, що чисельність населення становить не менше 50% населення громад, які мали намір
об’єднатися з такою ОТГ в майбутньому.
Тепер громади можуть об’єднуватися й отримувати статус спроможної ОТГ навіть у тому разі, коли таке
об’єднання не буде відповідати на 100% перспективному плану. Громади, які не захотіли об’єднуватися,
тепер не заважатимуть тим, хто готовий підтримувати реформу. За цим законом можна приєднуватися до
вже існуючих громад, більшість із яких уже на 100% відповідають перспективному плану, за умови, що
приєднання не суперечитиме методиці формування громад та законодавству. Новий закон значно спрощує процедуру приєднання до вже діючої об’єднаної громади. У законі визначено, що в ході приєднання
голову ОТГ не переобирають, а вибори депутатів проводяться тільки на приєднаній території, а не на всій
ОТГ. Голова приєднаної громади отримує права старости і стає членом виконкому ОТГ, а сама приєднана
громада – старостинським округом. У такій ОТГ враховуються інтереси всіх мешканців, при цьому політичні конфлікти місцевої влади зводяться нанівець. Описаний вище механізм приєднання називається
спрощеною процедурою, але за такою процедурою має право приєднуватись тільки громада, яка має з
ОТГ спільну межу і в перспективному плані до цього об’єднання відноситься території громад області.
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Статистика засвідчує, що на березень 2018 року в Україні вже сформовано 726 ОТГ, в яких проживає
6395785 громадян [1].
З огляду на сказане, виникає необхідність проаналізувати власні бюджети громад, створені в процесі
децентралізації, визначити їх сильні і слабкі сторони, недоліки і переваги. Для цього проведемо оцінку
фінансової спроможності створених 366 ОТГ в розрізі областей за 2017 рік [2].
Проведемо оцінку фінансової спроможності 366-ти ОТГ, беручи за основу результати моніторингу
виконання місцевих бюджетів за 2017 рік із використанням таких показників, як капітальні видатки на
1-го мешканця; власні доходи на 1-го мешканця; питома вага видатків на утримання апарату управління
у власних ресурсах ОТГ; рівень дотаційності бюджетів.
На рисунку 1 сформовано загальний рейтинг ОТГ за показником чисельності громад.
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Рис. 1. Кількість створених ОТГ за областями України на початок 2018 року
Джерело: розроблено авторами з використанням джерела [2].

За статистичними даними, лідерами формування ОТГ є Тернопільська, Дніпропетровська та Житомирська області, аутсайдерами – Закарпатська, Луганська й Київська. Київська область, яка б повинна бути прикладом щодо формування об’єднаних громад, має в своєму складі тільки дві ОТГ. До
Закарпатської можна пред’явити ті ж претензії. Така ситуація підтверджує великі амбіції керівництва
громад і, як правило, низьку громадську активність її мешканців.
Проведемо оцінку фінансової спроможності ОТГ в розрізі областей. Одним з основних показників
фінансової спроможності громади є показник власних доходів на 1-го мешканця, який за два останні
роки зростає по всім ОТГ (рис.2).
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Рис. 2. Динаміка зростання середнього показника власних доходів на 1-го мешканця ОТГ, грн.
Джерело: розроблено авторами з використанням джерела [2].
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Як видно з діаграми, рівень зростання власних доходів на 1-го мешканця різниться за різними ОТГ:
від 1,4 рази по Херсонській області до 2,5 разів по Рівненській, Івано-Франківській областях і до 2,8 разів
по Миколаївській області.
Другим важливим показником фінансової спроможності громад є показник капітальних видатків на
1-го мешканця в гривнях. Цей показник розраховується на основі сум із проведених касових капітальних
видатків бюджетів об’єднаних територіальних громад за рахунок доходів місцевих бюджетів, трансфертів із державного бюджету і власних надходжень бюджетних установ. ОТГ, виходячи з обсягу утворених
фінансових ресурсів у 2017 році, змогли спрямувати їх на проведення капітальних видатків.
Лідерами за цим показником, як і очікувалось, виявились області-донори, такі як Полтавська
(3256 грн), Луганська (2494,6 грн), Дніпропетровська (2102,1 грн), Донецька (1830,9 грн), Запорізька
(1799,2 грн), незважаючи на воєнні дії на території двох із них. Традиційно в областях, які є дотаційними, в яких не розвинута достатньо промисловість, сільське господарство, інфраструктура бізнесових
зв’язків у регіоні, втричі нижчі результати цього показника. Але справжнім аутсайдером у цьому рейтингу стала ОТГ в Київській області. Крім того, що ця область налічує всього дві об’єднані територіальні
громади, що докорінно відрізняє її від практики усієї України, так і капітальні видатки на одного мешканця складають всього 680,6 гривень.
Третім показником фінансової спроможності ОТГ є рівень дотаційності бюджетів, який розраховуєть
ся як частка базової/реверсної дотації в доходах громади. Серед лідерів середнього рівня ротаційності
виявились ОТГ Івано-Франківської області – 37,2%, Чернівецької області – 26,8%, Львівської області
– 23,2%, Рівненської області – 19,1%, Тернопільська й Закарпатська області – 18,1%. Зрозуміло, що
ці області мають слабкий економічний потенціал, недостатність власних фінансових ресурсів, а тому,
незважаючи на досить велику кількість створених ОТГ в цих областях, залишається проблемою активізація малого, середнього й великого бізнесу та створення нових робочих місць у названих регіонах.
Низький середній рівень дотаційності бюджетів мають такі області: Донецька (0,7%), Полтавська (1,5%),
Харківська (2,7%), Черкаська й Кіровоградська (3,6%), Київська (4,2%), Луганська (4,3%).
Розглянемо четвертий показник фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад – частка видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах. Найвищий рівень цього показника
мають області: Івано-Франківська (45,5%), Львівська (38,2%), Чернівецька (33,5%), Волинська (31%),
Тернопільська (30%), Рівненська (29,3%), Закарпатська (26,7%), Київська (23,3%).
У ході проведення реформи – фіскальної й територіальної децентралізації нові органи місцевого самоврядування – об’єднанні територіальні громади отримали більшу фінансову спроможність і незалежність у формуванні та використанні коштів бюджету. Водночас об’єднані територіальні громади мають
ширші повноваження та обов’язки щодо утримання й управління власної інфраструктури за бюджетні
кошти громади, кошти державної допомоги (субвенції, базові дотації), кошти державних та іноземних
фондів. Ось чому тут необхідно уважно зосереджуватись на ключових проблемах, що виникли внаслідок
децентралізації і змін у місцевому самоврядуванні та формуванні органами об’єднаних територіальних
громад власних і залучених коштів [5].
Висновки. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад відкриває значні перспективи
для забезпечення можливостей місцевого самоврядування вирішувати місцеві питання самостійно, при
яких зростає роль мешканця громади і його можливість реально впливати на прийняття рішень громадою
щодо забезпечення умов соціального та економічного розвитку регіону. У зв’язку з цим, одним із завдань
бюджетної децентралізації є пошук достатнього обсягу фінансових ресурсів для забезпечення фінансової незалежності об’єднаних територіальних громад України [6].
Процес децентралізації влади, запущений в Україні у 2014 році, незважаючи на об’єктивні перешкоди
(війна), знаходиться у своїй активній фазі і ще далекий до завершення. Фінансова база об’єднаних територіальних громад (в Україні розпочато створення трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою з 27 регіонів, 120–150 районів, 1500–1800 громад; на 1.01.2018 налічувалось 366 об’єднаних
територіальних громад) повинна забезпечити виконання повноважень повною мірою органами місцевої
влади в розрізі завдань і програм розвитку регіону.
Проведений нами аналіз свідчить про те, що для більшості невеликих громад спостерігаються найнижчі показники фінансової спроможності по всіх регіонах. Виняток становлять ті невеликі громади, у
яких розташовані бюджетоутворювальні або великі промислові підприємства. Це можна пояснити тим,
що у великих громадах є більший потенціал для формування й утримання відповідної інфраструктури
реального сектору економіки, функціювання закладів та установ комунальної власності, більш вигідно
розвивати малий і середній бізнес, а органи місцевого самоврядування можуть надавати більш якісні
комунальні і публічні послуги.
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Фінансова спроможність є найбільш визначальним критерієм при формуванні спроможної громади,
тому розрахунок чотирьох показників фінансової спроможності ОТГ за областями виділив області лідери й аутсайдери фінансової спроможності. З огляду на це, можна виділити основні критерії, які будуть
сприяти формуванню спроможних громад: чисельність громади не повинна бути меншою, ніж 5–7 тис.
осіб, питома вага базової дотації – не більше 30% від суми власних доходів, витрати на утримання управлінського апарату – не більше 20% від обсягу власного ресурсу громади.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
У статті досліджено особливості становлення, розвитку та функціювання фінансового посередництва як системної інновації та обґрунтовано умови підвищення рівня його інноваційності з метою забезпечення фінансової
стабільності та стимулювання розвитку економіки. Охарактеризовано головні етапи становлення теорії фінансового посередництва, передумови виникнення та чинники перетворення в системну фінансову інновацію. Визначено принципи, функції, фактори та умови інституціоналізації, а також головні тенденції розвитку сучасного
фінансового посередництва.
Ключові слова: фінансове посередництво, фінансові інновації, системна інновація, фінансовий інститут, фінансовий посередник.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА
В статье исследованы особенности становления, развития и функционирования финансового посредничества как системной инновации и обоснованы условия повышения уровня его инновационных характеристик с целью
обеспечения финансовой стабильности и стимулирования развития экономики. Охарактеризованы главные этапы
становления теории финансового посредничества, предпосылки возникновения и факторы превращения в системную финансовую инновацию, определены принципы, функции, факторы и условия институционализации, а также
главные тенденции развития современного финансового посредничества.
Ключевые слова: финансовое посредничество, финансовые инновации, системная инновация, финансовый институт, финансовый посредник.

Dmytro Dorofeiev,

Postgraduate student at the Department of Finance, Banking and Insurance, Banking University, Kyiv

METHODOLOGICAL BASES
FOR FINANCIAL INTERMEDIATION INNOVATIVE DEVELOPMENT
The article examines the features of the formation, development and functioning of financial intermediation as a systemic inThe article examines the peculiarities of the financial intermediation formation, development and functioning as a
systemic innovation. The authors substantiate the conditions for increasing the level of financial intermediation innovative
characteristics in order to ensure financial stability and stimulate economic development. The main stages of financial intermediation theory, the prerequisites for the emergence and factors for its transformation into a system of financial innovation
(the principles, functions, factors and conditions of institutionalization), as well as the main trends in the development of
modern financial intermediation are described.
Financial intermediation is defined as a complex and dynamic economic phenomenon, the goal of which is to ensure
financial institutions activities in the financial services market aimed at transforming their own and borrowed funds into
financial assets, as well as the provision of other financial services in order to make a profit and ensure the sustainable
functioning of the financial system of the country as a whole.
It is proved that due to the global financial markets integration, completion of their institutionalization and in particular
because of the practical implementation of the theory of financial intermediation (with respect to the use of financial innovative technologies) it has acquired an accomplished form, and the financial sector has become an independent sector of the
economy. In turn, financial innovations have contributed to large-scale changes in the structure and functioning of financial
markets, which led to a positive impact on the development of the economy.
The main trends in the development of modern financial intermediation are the globalization of financial markets, the
widespread use of derivative financial instruments, the emergence of new forms of hybrid instruments, innovative products
and technologies, the universalization of financial intermediaries, the use of e-business systems and new computer techno
logies, the strengthening of non-bank financial institutions' roles etc..
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In the modern economic system, the role of financial intermediation is that due to its functional and institutional structure, there is an expansion of channels for the movement of financial resources and the transfer of monetary impulses
through the system of financial markets and institutions in the economy, which creates additional innovative incentives for
its development.
Key words: financial intermediation, financial innovation, system innovation, financial institution, financial intermediary.

Постановка проблеми. Характерною рисою сучасного етапу розвитку фінансових систем більшості
країн світу є фінансове посередництво, яке набуло свого розвитку в третій чверті ХХ ст. Із точки зору
економічної теорії, поява фінансових посередників на ринку є результатом розвитку і трансформації
системи грошово-кредитних і фінансових відносин. Якщо в період становлення капіталізму в системі
економічних відносин домінували грошові відносини, то в кінці ХІХ ст. внаслідок стрімкого розвитку
виробництва, торгівлі та банківської сфери вони вже набули характеру грошово-кредитних відносин.
На початку ХХ ст. відбувається посилення ролі банків у розвитку економіки та поширюється процес
злиття банківського і промислового капіталів, а в подальшому це призводить до злиття промислового і
фінансового капіталу, що й стало основою для формування основних засад фінансового посередництва.
Унаслідок трансформації грошових відносин у грошово-кредитні, а потім – у фінансово-кредитні в кінці
ХХ ст. відбулося становлення системи та механізмів фінансового посередництва, яке набуло своєї завершеної форми [1, с. 33; 2, с. 38].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі проблеми інноваційного розвитку
фінансового посередництва активно розпочали досліджуватися з кінця ХХ ст. і постійно привертають
увагу багатьох вчених. Серед науковців, які досліджують методологічні аспекти розвитку фінансового
посередництва, варто виділити праці Ф. Аллена [13], Дж. Бенстона [9], Дж. Герлі [3], Р. Гольдсміта [7],
В. Жупанина [7], Х. Леланда [11], Р. Лисенка [10], Р. Мертона [16], В. Міщенка [8], С. Міщенко [2],
Ф. Мишкіна [23], С. Науменкової [17], К. Сміта [9], Б. Соколова [21], Дж. Стігліца [12], Дж. Тобіна [4],
Е. Шоу [3], І. Шумила [10] та багатьох інших. Водночас низка питань, пов’язаних із розробкою методологічних засад функціювання фінансового посередництва як системної інновації, ще залишається недостатньо вивченими та потребує подальшого дослідження.
Метою статті є дослідити особливості становлення, розвитку та функціювання фінансового посередництва як системної інновації, а також обґрунтувати умови підвищення рівня його інноваційності з
метою забезпечення фінансової стабільності та стимулювання розвитку економіки. Завданнями дослідження є аналіз головних етапів становлення теорії фінансового посередництва, визначення передумов
його виникнення та чинників перетворення в системну фінансову інновацію, характеристика принципів,
функцій та головних тенденцій розвитку сучасного фінансового посередництва.
Виклад основного матеріалу. Теоретичним підґрунтям функціювання сучасних фінансових систем
є теорія фінансового посередництва, яка визначає роль і механізми функціювання на фінансовому ринку
фінансових посередників як проміжної ланки між інвесторами (власниками капіталів) і позичальниками.
Основоположниками теорії фінансового посередництва, яку називають класичною, більшість науковців вважають Дж. Г. Герлі, Е.С. Шоу, Дж. Тобіна та Р. Гольдсміта, які ще в середині ХХ ст. першими виявили наявність позитивного зв’язку між рівнем економічного розвитку та станом і рівнем розвитку фінансової системи, зокрема з різким збільшенням випуску фінансових інструментів. Головним
принципом фінансового посередництва Дж. Г. Герлі та Е. С. Шоу вважали залучення посередниками
фінансових ресурсів шляхом випуску власних зобов’язань і передачу одержаних коштів інвесторам (позичальникам) в обмін на їхні прямі зобов’язання. Крім того, фінансові посередники необхідні ще й для
того, щоб забезпечувати розподіл і трансформацію ризиків, що не під силу окремим позичальникам і
кредиторам [3, с. 525].
На думку Дж. Г. Герлі та Е.С. Шоу, принципове значення має той факт, що фінансові посередники купують і продають не одні й ті ж самі фінансові інструменти, а модифікують придбані ресурси в інші фінансові інструменти. Купуючи певні активи, фінансові посередники трансформують їх у власні зобов’язання.
Отож, відбувається якісна трансформація активів у нові зобов’язання (нові фінансові інструменти), які
стають самостійним об’єктом купівлі-продажу на ринку для широкого кола економічних суб’єктів.
Історично цей процес, який супроводжувався появою нових фінансових інститутів, розширенням
спектру використовуваних фінансових інструментів, диверсифікацією каналів переміщення кредитних
ресурсів між суб’єктами економіки, Дж. Г. Герлі та Е. С. Шоу назвали «інституціоналізацією заощаджень та інвестицій» [3, с. 527]. На їхню думку, за рахунок трансформації активів у зобов’язання діяльність фінансових посередників сприяє забезпеченню економії витрат як кредиторів, так і позичальників,
збільшенню їх доходів, підвищенню рівня ліквідності новостворених фінансових зобов’язань, а також
зниженню ризиків, що пізніше було визначено поняттям «розсіювання ризиків».
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Подальшого розвитку теорія фінансового посередництва набула в працях Дж. Тобіна, Р. Гольдсміта
та Р. Маккінона. Ґрунтуючись на теорії портфельних переваг, Дж. Тобін довів, що діяльність фінансових
посередників завдяки видовій (інструментальній) трансформації активів дозволяє їм приймати на себе
фінансові зобов’язання, які мають менший кредитний ризик, вищу ліквідність і дохідність, що дозволяє
максимальною мірою враховувати економічні інтереси як позичальників, так і кредиторів. Серед голов
них переваг фінансового посередництва Дж. Тобін виокремив економію транзакційних витрат, зниження
рівня фінансових ризиків завдяки об’єднанню фінансових активів і зобов’язань у пули, а також можливість державного страхування вкладів і забезпечення регулювання діяльності фінансових посередників
на ринку [4, с. 412].
Р. Голдсміт, досліджуючи вплив фінансових посередників на економічне зростання, зробив висновок
про те, що використання фінансового посередництва, на відміну від прямого фінансування, є більш ефективним механізмом, ніж безпосередня передача коштів власниками капіталу (капіталодавцями) його позичальникам (капіталоодержувачам). На думку Р. Голдсміта, завдяки збільшенню кількості фінансових
посередників та обсягу виконуваних ними операцій фінансове посередництво сприяє прискоренню темпів економічного зростання, а тому темпи розвитку фінансового сектору повинні перевищувати темпи
розвитку реального сектору економіки. Отож Р. Гольдсміт сформулював концепцію випереджального
зростання фінансового сектору, головною кількісною характеристикою якого є збільшення відношення
активів фінансових посередників до ВВП [5].
Принципово новий етап розвитку теорії фінансового посередництва розпочинається з кінця 1970-х
років у зв’язку з запровадженням нової міжнародної валютно-фінансової системи – Ямайської валютної
системи. У цей час відбувається лібералізація фінансових ринків, поява нових фінансових інститутів
(хедж-фонди, інвестиційні та недержавні пенсійні фонди, валютні біржі, біржі опціонів), нових видів
фінансових інструментів (похідні фінансові інструменти) та фінансових технологій [6, 7, 8]. Додаткових
стимулів для свого розвитку набуває діяльність традиційних фінансових інститутів – банків, бірж, страхових організацій. Завдяки цьому практично у всіх країнах світу фінансове посередництво стає самостійним сектором економіки.
У цей період теорія фінансового посередництва набуває нових практичних обрисів, а її концептуальними різновидами стають транзакційний та інформаційний підходи.
Реалізація транзакційного підходу ґрунтується на тому, що завдяки вузькій спеціалізації фінансових
посередників на використанні певних видів фінансових інструментів і наданні фінансових послуг, а також на роботі з певними групами інвесторів і позичальників їм вдається суттєво знизити транзакційні
витрати, що пов’язані з пошуком контрагентів, укладанням угод, дотриманням вимог регуляторів тощо,
забезпечуючи таким чином більш високу ефективність обміну ресурсами для всіх учасників процесу
фінансового посередництва. На думку Дж. Бенстона та К. Сміта, головне завдання фінансових посередників полягає в тому, щоб задовольняти фінансові потреби своїх клієнтів на взаємовигідних і більш
гнучких умовах, зменшуючи транзакційні витрати кожного з них та задовольняючи їхні вимоги щодо
термінів інвестування коштів, рівня ліквідності та очікуваної дохідності від вкладень шляхом створення
й реалізації нових активів, зобов’язань і послуг [9, с. 224].
На наш погляд, транзакційний підхід теорії фінансового посередництва тісно пов’язаний із теорією агентських відносин, предметом дослідження якої є налагодження ефективних форм коопераційних
зв’язків між окремими економічними суб’єктами з метою забезпечення балансу та взаємовигідної реалізації інтересів усіх учасників процесу взаємодії. Шляхом економії агентських витрат (витрати на конт
роль і моніторинг діяльності агента; гарантійні витрати агента; часткове покриття окремих видів збитків
тощо) практичне використання положень теорії агентських відносин дозволяє оптимізувати розподіл
результатів діяльності, які випливають із кооперації, що, власне, притаманне й діяльності фінансових
посередників на фінансовому ринку [10, с. 8].
Отож, можна стверджувати, що спеціалізація посередників на використанні окремих фінансових інструментів, проведенні певних операцій та обслуговуванні окремих категорій клієнтів стала важливою
інновацією в організації фінансового посередництва та сприяла підвищенню ефективності діяльності як
позичальників, так і кредиторів.
На відміну від транзакційного підходу, реалізація інформаційного підходу передбачає розширення
функцій фінансового посередництва за рахунок включення до його складу інформаційної складової, яка
передбачає мінімізацію витрат вкладників і позичальників на одержання інформації про стан ринку, процентні ставки, очікування тощо і, яка необхідна суб’єктам ринку для здійснення ефективної діяльності
на фінансовому ринку.
Найбільш яскравими представниками інформаційного підходу теорії фінансового посередництва
вважають Дж. Акерлофа, Х. Леланда, Д.Х. Пайла та Дж. Стігліца, які досліджували вплив асиметрії
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ринкової інформації на зміну транзакційних витрат і ефективність діяльності фінансових посередників.
Так, Х. Леланд і Д. Пайл, ґрунтуючись на положеннях теорії несприятливого відбору при фінансуванні
інвестиційних проектів, дійшли висновку, що однією з найважливіших функцій фінансового посередництва є інформаційна, реалізуючи яку фінансові посередники збирають і продають ринкову інформацію про характер фінансових активів, динаміку цін, процентних ставок тощо окремим економічним
суб’єктам або ж використовують її для самостійного придбання фінансових активів чи формування власних зобов’язань [11, с. 381].
Одним із варіантів реалізації інформаційного напряму в теорії фінансового посередництва є «нова
теорія фінансів» Дж. Стігліца та А. Вайса, які розробили пропозиції щодо необхідності врахування в
процесі інвестування та делегованого моніторингу, крім асиметрії інформації, ще й ситуацій несприятливого відбору та потенційного морального ризику, який може виникати в результаті виконання доручень окремих економічних суб’єктів через інформаційну недосконалість ринку. А тому, на їхню думку,
ефективність фінансового посередництва залежить від розроблення та реалізації державою надійних інструментів захисту інтересів як кредиторів, так і позичальників [12].
Практично в цей же час концепція забезпечення ліквідності була доповнена дослідженнями Ф. Аллена щодо впливу на розвиток фінансового посередництва фінансових інновацій, які були зумовлені
бурхливим розвитком комп’ютерної техніки, завдяки чому фінансові посередники отримали можливість
суттєво розширити сферу своєї діяльності та одержувати більш високі доходи. Фінансові посередники
все активніше стали працювати на фондових ринках, використовувати широкий спектр складних фінансових інструментів, виконувати агентські операції, а небанківські посередники – надавати фінансові
послуги, які раніше надавили виключно банки (платіжні, гарантійні) [13, с. 532].
Узагальнення підходів і концепцій фінансового посередництва дозволяє зробити висновок про те,
що в кінці ХХ ст. була сформована узагальнена фінансова теорія, яка отримала назву «позитивної теорії
фінансового посередництва». У зв’язку з цим, на думку багатьох учених, фінансове посередництво набуло своєї завершеної форми, а обсяги операцій фінансових посередників перевищили обсяги світового
ВВП [14, с. 12; 15, с. 43]. Завдяки інтеграції фінансових ринків, завершенню їх інституціоналізації та
практичній реалізації положень теорії фінансового посередництва, зокрема щодо використання інноваційних технології, воно стало самостійною системною інновацією в економіках всіх країн світу, що дало
Р. Мертону підстави зробити висновок про формування «фінансової інноваційної спіралі» [16, с. 23].
У сучасних умовах фінансово-кредитна система перестала виконувати «обслуговувальну» роль, а
перетворилась у самостійний елемент економічної системи. Бурхливий розвиток фінансових ринків
спричинив появу нових фінансових інструментів, технологій і форм організації діяльності фінансових
інститутів. Інституційне оформлення фінансового посередництва призвело до його відокремлення від
реального сектору.
Сучасні підходи до розвитку теорії фінансового посередництва характеризуються дослідженням
та розробкою нових видів фінансових продуктів, послуг, фінансових та організаційних технологій на
основі розширення інформаційно-комунікаційної компетентності як інвесторів, так і позичальників [17,
с. 167].
Отож, позитивна теорія фінансового посередництва акумулювала в собі всі надбання наукової економічної думки з урахуванням сучасних тенденцій розвитку фінансових ринків, які пов’язані з:
1) глобалізацією фінансових ринків і завершенням інституціоналізації фінансового сектору, шо сприяло розширенню доступу інвесторів до ринків;
2) посиленням діяльності інвестиційних фондів, інститутів спільного інвестування та недержавних
пенсійних фондів, які активно підтримують розвиток фондового ринку;
3) широким використанням похідних фінансових інструментів, появою нових форм гібридних інструментів, інноваційних продуктів і технологій, що сприяло розширенню фондових і валютних ринків,
зокрема вторинних;
4) універсалізацією діяльності фінансових посередників, що дало змогу клієнтам одержувати комплексні фінансові послуги та продукти;
5) переходом до онлайн-обслуговування клієнтів на основі систем електронного бізнесу та використання нових комп’ютерних технологій і систем;
6) посиленням ролі небанківських фінансових інститутів.
У сучасній світовій економічній системі роль фінансового посередництва полягає в тому, що завдяки
його функційній та інституційній структурі відбувається розширення каналів переміщення фінансових
ресурсів і передачі монетарних імпульсів через систему фінансових ринків та інститутів в економіку, що
створює додаткові стимули для її розвитку [18, с. 20; 19, с. 36].
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Вивчення наукової літератури дозволяє зробити висновок, що головними передумовами виникнення
та розвитку фінансового посередництва, які перетворили його в самостійну сферу економіки, є:
– зміна характеру функціювання грошових систем та емісії грошей;
– лібералізація фінансових ринків;
– глобалізація та інтенсифікація грошових потоків;
– посилення інформаційної асиметрії на фінансових ринках;
– розширення використання комп’ютерної техніки;
– широке використання фінансових інновацій та інші [20, с. 29].
Дослідження фундаментальних положень теорій фінансового посередництва дозволяє визначити головні функції фінансового посередництва в сучасних економічних системах, до яких більшість науковців відносять такі:
1) трансформаційну, яка пов’язана з перетворенням активів у зобов’язання та прискоренням руху
фінансових ресурсів у всій економічній системі, завдяки чому відбувається стимулювання розвитку економіки;
2) забезпечувальну, що характеризує задоволення потреб позичальників у фінансових ресурсах за видами інструментів, ціною, строками тощо;
3) перерозподільну, яка забезпечує реалізацію ринкових механізмів перерозподілу фінансових ресурсів між галузями та секторами економіки, а також між позичальниками і кредиторами;
4) інформаційну, завдяки якій відбувається інформаційне забезпечення учасників фінансового ринку
та усувається його інформаційна асиметрія;
5) портфельну, яка сприяє збалансуванню доходів та економії витрат як кредиторів, так і позичальників;
6) оцінки, нейтралізації або зниження фінансових ризиків, а також сукупного ризику завдяки його
розподілу між учасниками ринку;
7) моніторингу кредитних контрактів та інших угод у процесі трансформації неліквідних активів у
ліквідні зобов’язання;
8) координації дій учасників фінансового ринку та делегування клієнтами повноважень фінансовому
посереднику на здійснення фінансових операцій від їх імені [21, с. 166; 22, с. 27].
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що фінансове посередництво є складним
комплексним об’єктом дослідження, щодо визначення сутності якого в науковій літературі ще не сформульовано остаточне визначення. Більшість науковців визначають фінансове посередництво з практичної точки зору як вид діяльності, а з точки зору теорії – як економічне поняття або категорію. Так, наприклад, Ф. Мишкін характеризує фінансове посередництво як процес опосередкованого інвестування,
за якого фінансові посередники позичають кошти в тих, хто їх заощадив, і надають позики іншим позичальникам [23, с. 44].
У ст. 333 Господарського кодексу України фінансове посередництво також визначено як діяльність,
що пов’язана «з отриманням та перерозподілом фінансових коштів. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями. Фінансова діяльність суб’єктів
господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну
діяльність у сфері фінансів і страхування» [24].
Узагальнюючи підходи, викладені в науковій літературі, на наш погляд, фінансове посередництво
слід розглядати як складне комплексне та динамічне економічне явище, сутність якого полягає в діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг, що спрямована на трансформацію власних, залучених і запозичених коштів у фінансові активи та надання інших фінансових послуг із метою одержання
прибутку й забезпечення стійкого функціювання фінансової системи країни загалом.
Важливе практичне значення для аналізу фінансового посередництва має питання щодо його інституціоналізації, тобто закріплення функцій та механізмів посередництва у вигляді певних інститутів, що
функціюють на фінансовому ринку країни як єдиний ринковий механізм. Проведений аналіз свідчить,
що цей процес є об’єктивним і відбувався еволюційним шляхом у процесі розвитку фінансово-кредитних відносин на основі реалізації принципів функціональної різноманітності, системності, компетентності, комплементарності, довіри, відповідальності, нагляду та контролю.
Головними чинниками інституціоналізації фінансового посередництва, на наш погляд, були такі: розширення потреб учасників фінансового ринку у фінансових послугах і підвищенні їх якості; збільшення
кількості фінансових установ і пропозиції фінансових інструментів, послуг та операцій; збільшення кількості фінансових установ, поява нових інформаційних і телекомунікаційних технологій; глобалізація
фінансових ринків, зміна умов соціально-економічної діяльності; зміна умов регулювання та нагляду за
фінансовими установами, національні особливості, правила, звичаї та соціальні норми тощо.
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Процес інституціоналізації фінансового посередництва в Україні розпочався в 1991 р. після створення Національного банку та банківської системи, а також поступового формування системи небанківських фінансових установ, механізмів регулювання та нагляду за їх діяльністю та нових формальних
і неформальних фінансових інститутів. Сьогодні в Україні існує розгалужена мережа фінансових посередників, яка представлена значною кількістю різноманітних фінансових установ різних форм власності
та організаційно-правових форм.
У зв’язку з цим важливого значення набуває чітке визначення та розмежування таких понять, як
«фінансовий інститут», «фінансовий посередник» і «фінансова установа», які є складовими понять «фінансове посередництво» та «ринок фінансових послуг». У переважній більшості вітчизняних наукових
джерел ці поняття або ототожнюються, або визначаються залежно від мети та об’єкта дослідження.
На наш погляд, первинним у структурі фінансового посередництва є поняття «фінансовий інститут»,
під яким слід розуміти сукупність законів, нормативних актів, правил, звичаїв, соціальних норм і фінансових посередників, які представлені сукупністю фінансових установ, а також регуляторів фінансового
ринку. Тож поняття «фінансовий інститут» є значно ширшим, ніж поняття «фінансова установа».
До фінансових посередників належать фінансові установи, які здійснюють трансформацію залучених
ресурсів в активи та надають різноманітні фінансові послуги. У Законі України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова установа визначена як юридична особа,
яка надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові
компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення,
інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання
фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг» [25].
Отож, до фінансових посередників слід віднести банки, небанківські кредитні установи, фінансові
установи та інші установи, діяльність яких пов’язана з наданням фінансових послуг (рис. 1).

Фінансове посередництво
Фінансові інститути

Закони, нормативні акти,
регулятори фінансового ринку

Фінансові посередники

Правила, звичаї,
соціальні норми

Фінансові установи
(депозитні, ощадні, кредитні,
інвестиційні, обслуговуючі)
вальні)

Банки

Небанківські
кредитні установи:
кредитні спілки,
ломбарди, лізингові
та факторингові
компанії

Фінансові установи:
страхові компанії, довірчі
товариства, недержавні
пенсійні фонди, інвестиційні
фонди йі компанії та інші
юридичні особи

Установи, які
виконують інші
операції, що
пов'язані з
наданням
фінансових послуг

Функції фінансових посередників:
трансформаційна; забезпечувальна; перерозподільна; інформаційна;
портфельна; оцінки та зниження ризиків; моніторингу; координації.

Рис. 1.1. Структурно-логічна схема функціювання фінансового посередництва
Джерело: розроблено автором.
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У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» виокремлено лише поняття кредитної установи, під якою розуміють «фінансову установу, яка відповідно
до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик» [25], а решта фінансових установ розглядаються виключно у
функційному аспекті залежно від їх спеціалізації на наданні окремих видів фінансових послуг.
Отож, у сучасних умовах фінансове посередництво набуло ознак окремої самостійної складової економічних систем більшості країн світу, а завершення його інституціоналізації стало важливою системною інновацією в розвитку фінансових систем. За наявності фінансових посередників економічна система функціює більш ефективно, що сприяє прискоренню економічного зростання. Вплив фінансового
посередництва на економічний розвиток пов’язаний із посиленням дії передавальних механізмів у русі
фінансових ресурсів від кредиторів до позичальників і залежить від інтенсивності інноваційних змін у
фінансовій системі загалом.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що фінансове посередництво
слід розглядати як складне комплексне та динамічне економічне явище, сутність якого полягає в діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг, спрямованій на трансформацію власних, залучених і запозичених коштів у фінансові активи та надання інших фінансових послуг із метою одержання
прибутку й забезпечення стійкого функціювання фінансової системи країни загалом.
Завдяки інтеграції світових фінансових ринків, завершенню їх інституціоналізації та практичній реалізації положень теорії фінансового посередництва, зокрема щодо використання фінансових інноваційних технології, фінансове посередництво набуло своєї завершеної форми та стало важливою самостійною системною інновацією в економіках всіх країн світу. Своєю чергою, фінансові інновації сприяли
появі масштабних змін у характері функціювання та структурі фінансових ринків, що вплинуло й на
розвиток економіки.
Головними тенденціями розвитку сучасного фінансового посередництва є глобалізація фінансових
ринків, широке використання похідних фінансових інструментів, поява нових форм гібридних інструментів, інноваційних продуктів і технологій, універсалізація діяльності фінансових посередників, використання систем електронного бізнесу та нових комп’ютерних технологій, посилення ролі небанківсь
ких фінансових інститутів та інші.
У сучасній економічній системі роль фінансового посередництва полягає в тому, що завдяки його
функційній та інституційній структурі відбувається розширення каналів переміщення фінансових ресурсів і передачі монетарних імпульсів через систему фінансових ринків та інститутів в економіку, що
створює додаткові інноваційні стимули для її розвитку.
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ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
У статті обґрунтовано, що процес забезпечення фіскальної безпеки держави передбачає застосування, крім
заходів фіскального характеру, регулювального інструментарію фіскальної політики. Сформовано класифікацію
векторів вдосконалення митного контролю в Україні як інструментів забезпечення фіскальної безпеки, до критерії
якої віднесено форму та спосіб впливу векторів удосконалення митного контролю, субʼєктів ЗЕД, напрямок руху
товару, ступінь проведення, окремі митні формальності, форми митного контролю та види транспорту, за допомогою якого вантаж перетинає митний кордон. Запропоновано заходи щодо вдосконалення митного контролю
в Україні за окремими сформованими групами векторів.
Ключові слова: митний контроль, фіскальна безпека держави, вектори вдосконалення митного контролю,
Митний кодекс України, митний пост-аудит.
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ВЕКТОРЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В статье обосновано, что процесс обеспечения фискальной безопасности государства предусматривает применение, кроме мероприятий фискального характера, регулирующего инструментария фискальной политики.
Сформирована классификация векторов усовершенствования таможенного контроля в Украине как инструментов обеспечения фискальной безопасности, до критериев которой отнесены форма и способ воздействия векторов
усовершенствования таможенного контроля, субъекты ВЭД, направление движения товара, степень проведения,
отдельные таможенные формальности, формы таможенного контроля и виды транспорта, с помощью которого
груз пересекает таможенную границу. Предложены меры по усовершенствованию таможенного контроля в Украине по отдельным сформированным группам векторов.
Ключевые слова: таможенный контроль, фискальная безопасность государства, векторы усовершенствования таможенного контроля, Таможенный кодекс Украины, таможенный пост-аудит.
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THE VECTORS OF CUSTOMS CONTROL IMPROVEMENT IN UKRAINE
IN THE CONTEXT OF PROVIDING FISCAL SECURITY OF THE STATE
At the present stage of social and economic development Ukraine faces an important task: to ensure the effectiveness
of customs control in order to minimize the risks and threats to the fiscal security of the state. The urgency to study possible
ways of improving customs control in Ukraine is due to new socio-economic realities associated with the entry into force of
the Agreement on Association of Ukraine with the European Union and military aggression in the east of the country, which
pose a threat to Ukraine's fiscal security.
The aim of the article is to formulate vectors for customs control improvement in Ukraine in order to strengthen the fiscal
security of the state.
The article substantiates that the process of ensuring the fiscal security of the state in addition to fiscal measures involves
the application of regulatory fiscal policy instruments. It was revealed that the main vectors for improving customs control
should strengthen the fiscal security of Ukraine, and must be concentrated on increasing fiscal revenues to the budget,
protecting the domestic market from poor quality imports (imports of goods and items that could harm the life and health of
citizens), preventing the export of strategically important goods from Ukraine.
The author formulates a classification of vectors for improving customs control in Ukraine as a tool for fiscal security,
defines the key forms and methods for. The main criteria influencing the vectors of customs control improvement are: subjects
of foreign economic activity, the direction of goods movement, the degree of conduct, individual customs formalities, forms
of customs control and modes of transport, by which the goods cross the customs border.
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It is proposed to improve the legislation by introducing the authorized economic operator in Ukraine; to consolidate in
the Customs Code of Ukraine the division of customs control depending on the stage of conducting on preliminary, current
and next, or post-audit. In order to define a reliable customs values of goods, the author substantiates the establishing
of a separate center for monitoring price policy for the main groups of goods and development of a software product for
the purpose of determining the code of the product according to its characteristics and description, in accordance with
the standard. It is proposed to intensify the information campaign on legalization of business related to foreign economic
activity in Ukraine. In the conditions of simplified border and customs control the author proves the expediency to intensify
the work of the cynological service in Ukraine, which will make it possible to reduce the volume of drugs and tobacco
products smuggling and improve the quality of customs officers psychological training, which in turn will allow the use
additional customs control methods to detect the violators of customs legislation.
Key words: customs control, fiscal security of the state, vectors for customs control improvement, customs code of
Ukraine, customs post-audit.

Постановка проблеми. Сучасні умови соціально-економічного розвитку характеризуються високою
мобільністю факторів виробництва, що зумовлює постійні транскордонні переміщення товарів, транспортних засобів та особистих речей. Входження України до Світової організації торгівлі й асоціація
з Європейським Союзом ставлять перед державою завдання виконання митних умов названих організацій. Це, з одного боку, дає можливість нашим громадянам та підприємцям користатися перевагами
участі в СОТ та безвізовим режимом із ЄС, а з іншого боку, вимагає дотримання низки вимог та правил.
Насамперед, постає необхідність лібералізації митних зобовʼязань у частині зниження тарифного регулювання та нетарифних заходів, а це провокує ризики послаблення ефективності митного контролю та
викликає загрози зниження фіскальної безпеки України. Тому перед Україною стоїть важливе завдання:
забезпечення ефективності митного контролю для мінімізації ризиків і загроз фіскальної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням митного контролю присвячено наукові публікації багатьох вітчизняних учених. Зокрема, вдосконалення окремих аспектів митного контролю висвітлено у працях Є. В. Додіна, С. Д. Герчаківського, О. П. Гребельника, А. О. Костенко, А. І. Крисоватого,
Ю. А. Ломейко, Ц. Г. Огня, П. В. Пашка, І. В. Співака, Н. С. Ситник та інших учених. Роботи таких
вітчизняних науковців, як А. В. Мазур [1], Т. С. Тоцька [2], А. Д. Войцещук [3], присвячено проблематиці впливу митних інструментів на економічну безпеку. Також не пройшли повз увагу вітчизняних науковців питання взаємозвʼязку митного контролю та митної безпеки держави, що відображено в працях
А. С. Борисенко та А. В. Ємця [4], Л.С. Бакуменко та Г. В. Воронцової [5]. Натомість питання впливу
митного контролю на фіскальну безпеку України є мало дослідженими та викликають вагомий науковий інтерес. Актуальність дослідження можливих напрямів удосконалення митного контролю в Україні
також посилюється новими соціально-економічними реаліями, повʼязаними зі вступом у дію Угоди про
асоціацію України з Європейським Союзом та військовою агресією на сході країни, що створюють загрози фіскальній безпеці України.
Мета дослідження полягає в тому, щоб сформувати вектори вдосконалення митного контролю в
Україні для посилення фіскальної безпеки держави. Основними завданнями, які будуть вирішені у
статті, є: висвітлення сутності митного контролю та фіскальної безпеки держави; встановлення заходів,
які забезпечують фіскальну безпеку держави; здійснення класифікації векторів вдосконалення митного
контролю в Україні як інструментів забезпечення фіскальної безпеки; формування окремих пропозицій
вдосконалення митного контролю в Україні за виділеними групами векторів.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Митного кодексу України, митний контроль – це сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів
та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку [6]. Представлене визначення чітко вказує на те, що
основним завданням митного контролю в Україні є забезпечення дотримання митного законодавства.
Погоджуючись із цим твердженням, зауважимо, що забезпечити виконання митного законодавства можна різними способами. Однак міжнародні стандарти передбачають виконання мінімуму процедур, аби
переконатись у відсутності порушень законодавчих норм. До таких процедур можна віднести використання системи управління ризиками, перенесення основних заходів митного контролю на етап після
випуску товарів у вільний обіг, застосування засобів електронних комунікацій та інформаційних технологій і проведення митними органами держав спільних заходів митного контролю. Митні органи України впроваджують багато новацій при виконанні митних формальностей, однак на практиці виникають
проблеми й окремі аспекти потребують удосконалення. Ще більше вдосконалення митного контролю
актуалізується на тлі необхідності ліквідації ризиків і загроз фіскальній безпеці України.
Як і більшість понять фінансової науки, фіскальна безпека різними авторами трактується не однозначно. Так, Г. В. Бритова, Є. В. Скрильник під фіскальною безпекою розуміють стан захищеності фіс136
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кальних інтересів держави, підприємств та громадян, здатність бюджетно-податкової системи своєчасно
виконувати функції, адекватно реагувати на виклики, протидіяти ризикам і загрозам зовнішнього та
внутрішнього характеру [7, с. 45], аналогічної думки дотримуються Н. С. Прокопенко, А. О. Тимошенко
[8, с. 45]. О. В. Баранецька розглядає фіскальну безпеку як здатність суб’єкта (держави, регіону) забезпечити запланований рівень фінансових надходжень до бюджетів держави з метою здійснення необхідних
державних витрат і гарантування економічного суверенітету держави, її макроекономічної стабільності
та реалізації стратегії соціально-економічного розвитку [9].
У контексті поставленого нами завдання, необхідно обґрунтувати, чи передбачає процес забезпечення фіскальної безпеки застосування, крім заходів фіскального характеру, регулювального інструментарію фіскальної політики. Відповідь на поставлене завдання є у першому з наведених визначень фіскальної безпеки, яке, крім захищеності фіскальних інтересів держави, підприємств та громадян, передбачає
здатність бюджетно-податкової системи своєчасно виконувати функції. Очевидно, що однією з функцій
податків, а відповідно, і податкової системи є регулювальна. Тому у процесі забезпечення фіскальної
безпеки держави, на нашу думку, податкова система має володіти здатністю регулювати соціально-економічну сферу суспільства.
Відповідно, основні вектори вдосконалення митного контролю, які мають посилити фіскальну безпеку України, потрібно сконцентровувати як на збільшенні фіскальних надходжень до бюджету, так і на
захисті внутрішнього ринку від неякісного імпорту, ввезенні товарів і предметів, які можуть зашкодити
життю та здоровʼю громадян, вивезенні з України стратегічно важливих товарів.
Із метою формування логіки дослідження та систематизації наукових результатів побудуємо класифікацію векторів вдосконалення митного контролю в Україні як інструментів забезпечення фіскальної
безпеки держави (рис. 1.).
ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Рис. 1. Класифікація векторів вдосконалення митного контролю в Україні
як інструментів забезпечення фіскальної безпеки держави.
Джерело: Складено автором.

До критеріальних ознак класифікації ми віднесли форму та спосіб впливу векторів удосконалення
митного контролю, субʼєктів ЗЕД, напрямок руху товару, ступінь проведення, окремі митні формальності, форми митного контролю та види транспорту, за допомогою якого вантаж перетинає митний кордон.
Звичайно, окремі з наведених груп векторів удосконалення митного контролю перетинаються між собою, однак запропонована класифікація дасть змогу визначити, як окремий захід у сфері вдосконалення
митної царини впливатиме на забезпечення митної безпеки України, на якому етапі митного контролю
він буде спрацьовувати, кого стосуватиметься тощо.
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За формою впливу ми пропонуємо виділяти законодавчі та організаційні вектори вдосконалення митного контролю. Практично будь-які заходи у сфері митної справи втілюються у практику за допомогою
нормативно-правового забезпечення. Проте норми, висвітлені у світовому митному законодавстві, яке
ратифікувала Україна, Митному кодексі України, законах України, обґрунтовують загальні положення
функціювання митної системи держави, показують наявність чи відсутність окремих явищ чи процесів,
тому внесення змін до цих нормативних документів ми вважаємо законодавчими векторами вдосконалення митного контролю.
Натомість пропозиції, як краще проводити митний контроль безпосередньо на митницях, митних
постах, якими технічними засобами чи як правильно інтерпретувати документацію тощо, ми відносимо
до організаційних векторів вдосконалення митного контролю.
Одним із найважливіших законодавчих векторів, на нашу думку, є формування правового поля для
функціювання в Україні інституту уповноваженого економічного оператора (УЕО). З одного боку, це
дасть змогу виконати вимоги міжнародної спільноти щодо спрощення митних формальностей, а з іншого – необхідно стежити за ефективністю митного контролю та шукати баланс інтересів між спрощенням
митних процедур і забезпеченням фіскальної безпеки.
Основоположним нормативним документом, який передбачає спрощення митних процедур, є Кіотсь
ка конвенція про гармонізацію та спрощення митних процедур [10]. Вона містить набір універсальних
підходів, які мають застосовуватись для здійснення ефективного митного контролю, а її положення відповідають потребам митних органів і вимогам митної торгівлі. У документі зазначено, що досягнути
балансу інтересів у процесі спрощення та гармонізації митних процедур можна за допомогою таких
заходів:
– реалізації програм, спрямованих на безперервну модернізацію митної практики та процедур із метою підвищення ефективності й результативності;
– застосування передбачуваних, послідовних та прозорих митних процедур;
– надання зацікавленим сторонам усієї необхідної інформації, що стосується митного законодавства,
нормативних актів, адміністративних рекомендацій, процедур і практики;
– прийняття сучасних методів, таких як управління ризиками та контроль на основі аудиту, а також
максимального використання інформаційних технологій;
– співробітництва з іншими національними органами, адміністраціями інших країн і бізнесом;
– впровадження відповідних міжнародних стандартів;
– надання постраждалим сторонам легко доступних процесів адміністративного і судового нагляду.
Детальніше окремі аспекти збалансування інтересів спрощення митних процедур та забезпечення
фіскальної безпеки відображено в Рамкових стандартах забезпечення безпеки та спрощення митної торгівлі Всесвітньої митної організації [11]. Також про необхідність посилення співпраці між країнами СОТ
у частині спрощення процедур торгівлі та дотримання міжнародних правил наголошено в Угоді СОТ
про спрощення міжнародної торгівлі, яка була підписана на девʼятій Міністерській конференції Світової
організації торгівлі у грудні 2013 р. на острові Балі в Індонезії [12]. Ця Угода була ратифікована Верхов
ною радою України у 2015 р.
Відмітимо, що багато країн-членів ВМО поступово запроваджує положення Кіотської конвенції, Рамкових стандартів ВМО та Угоди СОТ про спрощення міжнародної торгівлі. Зокрема у США започатковано програми «Співпраця митниці-бізнесу проти тероризму» (C-TPAT – Customs–Trade Partnership
Against Terrorism) та ініціатива з безпеки контейнерів (CSI – Container Security Initiative). Програма
C-TPAT направлена на налагодження співпраці держави й бізнесу з метою зміцнення міжнародного ланцюга постачання і передбачає надання спеціальних сертифікатів економічним операторам, які добровільно погодилися прийняти й інтегрувати рекомендації з безпеки в рамках цієї програми [13, с. 49–50].
У Європейському Союзі програми забезпечення безпеки ланцюжка поставок реалізовані через запровадження інституту УЕО та системи EORI (Economic Operator Registration and Identification). Новим
Митним кодексом ЄС, який вступив у дію з 1 траня 2016 р., на митні органи покладено завдання підтримання належного балансу між митним контролем та спрощенням процедур законної торгівлі [13, с. 50].
Законодавчі основи функціювання УЕО закладено в Митному кодексі України ще у 2012 р. Проте на
практиці сертифікатів УЕО ще не видано. Це зумовлено законодавчою неврегульованістю функціювання
цього інституту. Дієвий механізм інституту УЕО аналогічний тому, що функціює в ЄС, із перспективою
подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом та є одним із основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС, пропонується запровадити шляхом внесення змін до Митного кодексу України. Зокрема, з ініціативи Кабінету
Міністрів України, ще в червні 2016 р. розроблено та подано на розгляд Верховної Ради України Про138
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ект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економіч
ного оператора та спрощень митних формальностей». Проект не прийнятий, і станом на грудень 2018 р.
останньою подією у проходженні цього проекту є повернення його на доопрацювання ініціатору, що відбулося 20.03.2018 р. Ми вважаємо, що запровадження інституту УЕО є нагальною потребою сьогодення,
що дасть змогу спростити умови міжнародної торгівлі для законослухняних субʼєктів ЗЕД. Проте до
встановлених критеріїв надання такого права необхідно виважено підходити, оскільки отримання статусу УЕО субʼєктам ЗЕД із ризиковою історією може знизити ефективність митного контролю і посилити
ризики фіскальної безпеки України.
Ще одним важливим вектором законодавчого вдосконалення митного контролю є закріплення в Митному кодексі України його поділу за ступенем проведення на попередній, поточний та наступний, або
пост-аудит.
1 вересня 2017 р. набула чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Розділ IV якої – «Торгівля: питання повʼязані з нею» – передбачає поступове скасування ввізних та вивізних
мит. У такому разі постає питання застосування не поточних, а наступних методів митного контролю, які
мають бути ефективно прописані в митному законодавстві. У митних кодексах багатьох держав реалі
зується поняття «митний пост-аудит», натомість у Митному кодексі України формою митного постаудиту є документальна перевірка, яка передбачена статтею 345 кодексу.
Зважаючи на зазначене, ми пропонуємо в Митному кодексі України законодавчо закріпити вид митного контролю – «митний пост-аудит» та передбачити форми митного контролю, які можна застосовувати при його проведенні.
Митний пост-аудит потребує вдосконалення й у частині організації його проведення. Після ліквідації
Державної митної служби України як окремого органу, функції по проведенню митного пост-аудиту передані до фіскальних органів, а саме Департаменту аудиту. Отож, окремі митниці нині позбавлені права
здійснювати функції митного пост-аудиту, що знижує його ефективність.
Крім цього, штатна чисельність кваліфікованих кадрів, які здійснюють документальний контроль в
Україні, зараз не перевищує й 500 осіб, що катастрофічно мало, зважаючи на обсяги зовнішньоторговельних операцій та наявність тіньових оборудок у цій сфері [14]. Саме тому доцільно закріпити функції
митного пост-аудиту за митними підрозділами ДФС України та безпосередньо митницями, а також розширити штат працівників, які задіяні у здійсненні цього виду контролю.
Одним із нагальних організаційних векторів вдосконалення митного контролю є надання можливості
митним органам доступу до баз даних інших країн чи міждержавних обʼєднань у частині обміну інформацією щодо митної вартості товарів, країни їх походження, коду товару тощо. Це дасть змогу більш
точно визначати митну вартість товарів і нараховувати митні платежі відповідно до реальної митної
вартості.
Наступним критерієм класифікації векторів удосконалення митного контролю є спосіб впливу на забезпечення фіскальної безпеки, за яким ми виділяємо вектори фіскального та регулювального характеру.
Стверджувати однозначно, що той чи той захід у сфері вдосконалення митного контролю буде чинити
або фіскальний, або регулювальний вплив неможливо, адже будь-які заходи можуть мати двояку дію.
Так, наприклад, піднесення ставки мита може мати як фіскальний ефект у вигляді збільшення митних
надходжень, так і регулюючий – зниження обсягів експорту чи імпорту товару. Однак більш точним
критерієм має бути початкова мета запровадження певних змін у сфері здійснення митного контролю
законодавчими чи виконавчими органами влади. Крім цього, вектори вдосконалення митного контролю,
які покликані запобігати митним правопорушенням у частині контрабанди, за способом впливу є заходами регулювального характеру.
Найважливішою сферою митної справи в частині покращення митного контролю з метою збільшення
надходжень митних платежів та посилення фіскальної безпеки є контроль за правильністю визначення
митної вартості. Хоча в цій царині митне законодавство України відповідає міжнародним стандартам та
деталізує процес визначення митної вартості, внутрішні протистояння декларанта та митного органу завжди будуть викликати дискусії щодо встановлення бази нарахування митних платежів. Зацікавленість
декларантів знизити митну вартість спонукають їх до пошуку варіантів класифікації товару за кодом,
який дасть змогу це зробити, та інших маніпуляцій. Загалом це створює проблеми затримок при митному оформленні або неефективного контролю внаслідок часових обмежень щодо здійснення митних
формальностей. Ці проблеми можна вирішити за допомогою ширшого застосування аналізованого уже
способу митного контролю – пост-аудиту.
Це дасть змогу забезпечити виконання міжнародних зобовʼязань у частині спрощення міжнародної
торгівлі; скоротити строки проведення митного контролю; стимулювати фіскальні органи обʼєктивно
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та аргументовано доводити свою позицію при контролі за митною вартістю; забезпечити дотримання
міжнародних та національних стандартів щодо реалізації права аргументованого підтвердження задекларованої митної вартості декларантом; отримати більше часу фіскальним органам для перевірки
правильності заявленої митної вартості; забезпечити уніфікацію процедур донарахування податкових
зобовʼязань за результатами коригування митної вартості з формалізованим Податковим кодексом порядком донарахувань, що здійснюються контролювальними органами [15].
Утруднює механізм визначення митної вартості товарів обмеженість достовірної інформації щодо
цін на відповідні товари. Оскільки проблема впливу митної вартості на фіскальні надходження спостерігається головно при імпорті товарів, постає питання формування та постійного оновлення цінової
інформації на товари іноземного виробництва. Така інформація буде актуальною не лише для митних
органів у контексті визначення митної вартості, а й загалом для фіскальних цілей, зі статистичною метою тощо. Так, Державна фіскальна служба України може використовувати таку інформацію також для
цілей трансфертного ціноутворення.
Тому ми пропонуємо створити окремий центр, який би був у структурі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України та здійснював моніторинг цінової політики на основні групи товарів. Для
зберігання та обміну інформації доцільно вести електронну базу даних, доступ до якої повинні мати
органи ДФС та інші зацікавлені державні структури.
Водночас у структурі митних органів актуальним буде створення програмного продукту, який би не
тільки визначав митну вартість товару за кодом УКТЗЕД, а й підбирав код товару згідно з його характеристиками та описом відповідно до еталонного опису.
Регулювальні вектори вдосконалення митного контролю можна поділити на ті, які безпосередньо визначають митний контроль, та ті, які опосередковано впливають на його ефективність. На нашу думку,
безпосередній вплив на ефективність митного контролю мають державні важелі заборонного характеру,
зафіксовані в законодавстві та покликані бути превентивними щодо митних правопорушень. Так, у Кримінальному кодексі України визначено поняття контрабанди, предмети, переміщення яких вважається
контрабандою, і відповідальність за вчинення такого роду злочину. Отже, сама наявність норми заборони переміщення через митний кордон окремих предметів є превентивним заходом щодо вчинення
митних правопорушень. А регулювальним елементом у такому разі є рівень відповідальності за вчинені
протиправні діяння.
Разом із тим на ефективність митного контролю опосередковано пливають ряд інших регулювальних
заходів, які держава здійснює у соціально-економічній сфері. Причиною багатьох злочинів є низький
соціально-економічний рівень розвитку прикордонних територій, населення яких намагається заробляти на перевезеннях товарів, транспортних засобів чи інших предметів через кордон із подальшою їх
реалізацією. Регулювальним вектором вдосконалення митного контролю в такому разі має бути стимулювання процесів соціально-економічного розвитку прикордонних територій України, що дасть змогу
населенню уникати ризиків порушення митного законодавства внаслідок зникнення потреби займатись
такого роду заробітками.
Ще одним превентивним заходом регулювального спрямування є проведення інформаційної кампанії
легалізації ведення бізнесу, повʼязаного з зовнішньоекономічною діяльністю. Державним органам, і зокрема ДФС України, доцільно активізувати інформаційно-просвітницьку діяльність щодо негативного
впливу контрабанди й інших митних правопорушень на соціально-економічний розвиток України.
За субʼєктами здійснення зовнішньоекономічної діяльності вектори вдосконалення митного контро
лю можна поділити на ті, які стосуються юридичних осіб та громадян. Більшість проблем і напрямів
їх вирішення, які були до цього моменту розглянуті нами, стосувалися здійснення господарської діяльності юридичних осіб. Проте в умовах функціювання безвізового режиму з Європейським Союзом
актуалізуються виклики та загрози порушення митного законодавства громадянами. Особливо це стосується здійснення фізичними особами контрабанди. В умовах спрощеного прикордонного та митного
контролю доцільно активізовувати роботу кінологічної служби, що дасть змогу знизити обсяги контра
банди тютюнових виробів та наркотиків. А також важливо підвищити якість психологічної підготовки
працівників митних органів, які безпосередньо контактують із громадянами, які перетинають митний
кордон, що дасть змогу застосовувати додаткові методи митного контролю заме до порушників митного
законодавства.
За напрямком руху товару вектори вдосконалення митного контролю можна поділити на ті, які застосовуються при імпорті та експорті товарів. Більшість науковців досліджують ризики, які можуть виникати при імпорті товарів на територію України, адже цей митний режим передбачає найбільше надходжень
митних платежів і, відповідно, може нести загрози для фіскальної безпеки держави. Натомість найбіль140
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шими загрозами цього режиму є заниження митної вартості та неякісний імпорт. Однак маніпуляції з
митною вартістю товару можуть мати негативні наслідки і при експорті товарів. До основних проблем,
які можуть виникати при занижені чи завищенні митної вартості у митних режимах імпорту та експорту,
належать [15]:
– завищення вартості експорту: збільшення бюджетних втрат від виплати відшкодування ПДВ, ймовірність притоку незаконних фінансових потоків у країну, деструктивні процеси на внутрішньому ринку: штучне створення товарних дефіцитів та підвищення цін для внутрішнього споживача, номінальне
посилення експортної орієнтованості національної економіки; зростання тенденції до отримання незаконних прибутків;
– заниження вартості експорту: частина реально отриманої валютної виручки не репатріюється до
країни; існує ймовірність застосування санкцій, зокрема введення антидемпінгових і компенсаційних
мит, тощо в разі, якщо вартість ввезених товарів виявляється нижчою, ніж їх вартість у країні ввезення;
не виключається можливість виникнення дефіциту товарів на внутрішньому ринку та/або підвищення
їх цін;
– завищення вартості імпорту: вплив на формування різновекторних пріоритетів митної та податкової
політики країни, вивезення капіталів із країни, створення додаткового тиску на цінову політику, монополізація товарних ринків, створення цінових індикативних бар’єрів у формі завищеної ціни для імпортерів, продаж товарів за завищеними цінами;
– заниження вартості імпорту: створення негативних факторів впливу на виконання доходної частини
державного бюджету, значний тиск із боку «сірого» імпорту на окремі галузі національної економіки,
загострення проблеми «критичного» імпорту, можливість придбання імпортних споживчих товарів за
нижчими цінами, використання неконтрольованих фіктивних товарних потоків.
Саме тому важливо активізовувати вектори вдосконалення митного контролю як при імпорті товарів
на територію України, так і при експорті за її межі. В останньому випадку доцільно зосередити увагу на
регулювальних інструментах щодо вивезення стратегічної продукції та сировини. На нашу думку, доцільно більшою мірою диференціювати ставки митного тарифу за ступенем обробки товару, аби стимулювати експорт продукції з більшою часткою доданої вартості, а також обмежити вивезення товарів, які
є дефіцитними з позиції попиту, аби їх не довелось через деякий період імпортувати.
Окремі вектори вдосконалення митного контролю за критерієм його проведення та митними формальностями ми частково розглянули, оскільки вони перепліталися з іншими критеріальними ознаками, тому
пропонуємо ще зупинитись на класифікації за видами транспорту. Звичайно, контроль при транспортуванні кожним із видів транспорту має свої особливості, відповідно, і порушення митного законодавства
можуть мати специфіку. За статистикою, найбільша кількість скоєння митних злочинів спостерігається
при транспортуванні автомобільним транспортом. Тому в цьому контексті ми пропонуємо вдосконалити
контроль на автомобільному транспорті шляхом застосування спільного митного контролю митними
органами суміжних країн, що дасть змогу уніфікувати підходи до здійснення контрольних заходів, скоротити час здійснення митних формальностей і усунути ймовірність надання митним органам суміжних
країн різних відомостей про товар, що перетинає кордон.
У контексті вдосконалення форм здійснення митного контролю доцільно сконцентрувати увагу на
максимальному скороченні можливостей спілкування працівників митних органів із декларантами, що
дасть змогу мінімізувати корупційні ризики. Досягнути цього можна за допомогою максимального впровадження електронних сервісів по декларуванні товарів тощо.
Висновки. Підбиваючи підсумки дослідження формування векторів удосконалення митного контролю в Україні для посилення фіскальної безпеки держави, маємо акцентувати таке:
1. Основним завданням митного контролю в Україні є забезпечення дотримання митного законодавства. Натомість забезпечення фіскальної безпеки держави передбачає як контроль за надходженнями
митних платежів, так і застосування регулювального інструментарію.
2. Дослідження основних векторів вдосконалення митного контролю в Україні як інструментів забезпечення фіскальної безпеки держави дало змогу класифікувати їх в окремі групи за критеріями: форми
та способу впливу векторів удосконалення митного контролю, субʼєктами ЗЕД, напрямком руху товару, ступенем проведення, окремими митними формальностями, формами митного контролю та видами
транспорту, за допомогою якого вантаж перетинає митний кордон.
3. За виділеними групами векторів сформовано такі пропозиції вдосконалення митного контролю:
– удосконалити законодавство щодо функціювання в Україні інституту уповноваженого економічного оператора;
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– закріпити в Митному кодексі України поділ митного контролю за ступенем проведення на поперед
ній, поточний та наступний, або пост-аудит;
– створити окремий центр здійснення моніторингу цінової політики на основні групи товарів та програмний продукт для визначення коду товару згідно з його характеристиками й описом відповідно до
еталонного опису;
– проводити в Україні інформаційну кампанію легалізації ведення бізнесу, повʼязаного з зовнішньоекономічною діяльністю;
– активізувати в Україні роботу кінологічної служби і підвищити якість психологічної підготовки
працівників митних органів;
– проводити на автомобільному транспорті спільний митний контроль митними органами суміжних
країн.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано особливості фінансового планування у бюджетних установах (закладах, організаціях) та державних підприємствах. Виявлено, що планування в державному секторі економіки України не спрямоване
на перспективу. Встановлено, що чинна практика складання кошторисів як короткострокових фінансових планів
бюджетних установ не стимулює управлінців до ефективного господарювання. Аргументовано, що чинний порядок фінансового планування на державних підприємствах не сприяє підвищенню результативності діяльності
уповноважених суб’єктів управління. Обґрунтовано необхідність вдосконалення нормативно-правових та організаційно-методичних засад фінансового планування в державному секторі економіки України.
Ключові слова: фінансове планування, державний сектор економіки, бюджетні установи, державні підприємства, кошторис.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В статье проанализированы особенности финансового планирования в бюджетных учреждениях (организациях) и государственных предприятиях. Выявлено, что планирование в государственном секторе экономики Украины
не направлено на перспективу. Установлено, что существующая практика составления смет как краткосрочных финансовых планов бюджетных учреждений не стимулирует управленцев к эффективному хозяйствованию.
Аргументировано, что действующий порядок финансового планирования на государственных предприятиях не
способствует повышению результативности деятельности соответствующих субъектов управления. Обоснована необходимость совершенствования нормативно-правовых и организационно-методических основ финансового
планирования в государственном секторе экономики Украины.
Ключевые слова: финансовое планирование, государственный сектор экономики, бюджетные учреждения, государственные предприятия, смета.
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MODERN CONDITION OF FINANCIAL PLANNING
IN THE STATE SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY
The article analyzes the peculiarities of financial planning in budget institutions (organizations) and state enterprises.
It is revealed that financial planning in the public sector of the Ukrainian economy is not aimed at the perspective, since
legislation does not oblige relevant management entities to make up strategic plans for their activities. It is established that
the current practice of the estimates compiling (as short term financial plans of budgetary institutions) has proven to be
ineffective, since the methods used in this (indicative, normative and balance) do not promote management's interest in their
activities results. The research showed that the current procedure for financial and economic activities planning at state enterprises does not contribute to the raising of relevant entities performance, which, in our opinion, shows the lack of proper
scientific and methodological support.
In order to increase the level of population's requests satisfaction with the quality and fullness of public goods produced by state-owned business entities, and to optimize state financial resources directed towards this, it is necessary, in
particular, to change approaches to planning the activities of such institutions (organizations) and enterprises. Firstly, it
is necessary to oblige public sector entities of Ukrainian economy to carry out strategic planning, which will contribute to
the development of a perspective vision of both individual social institutions and the country as a whole. Secondly, we think
that budget institutions should be able to elaborate investment plans, which will provide a balance of income from the paid
services, grants, voluntary donations, etc., and expenditures that will be generated from the funds spent on the development
of such institutions. In this case, the main methods of planning are forecasting, calculation and analytical, factorization,
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elimination, optimization of planned solutions method, options (writing scripts). Thirdly, it is necessary to normatively define indicators that will be used to finance specific types of institutions, and not just the branches of the economy. This will
promote to encourage state-owned entities to achieve sustainability. The introduction of such recommendations requires the
establishment of appropriate regulatory, organizational, and methodical support that will regulate the implementation of
both short-term and long-term planning, allocation of responsibilities, and determining of the methods of planning and tools
that can be used by the manager. We think that in order to develop such support, the legislator should take into account the
achievements of modern science and practice.
Key words: financial planning, public sector, budget institutions, state enterprises, estimates.

Постановка проблеми. Невід’ємною складовою державних фінансів є фонди коштів суб’єктів господарювання державної форми власності, за рахунок яких реалізуються окремі, покладені на державу,
функції. Основним джерелом наповнення таких фондів у разі неефективного функціювання відповідних
суб’єктів управління є державний бюджет. Це, своєю чергою, призводить до прийняття свідомого рішення вищим керівництвом держави щодо зменшення видатків централізованого фонду грошових коштів на
утримання державного сектору економіки шляхом проведення приватизації, продажу частки державної
власності, ліквідації окремих державних підприємств (установ, організацій). Водночас суб’єкти господарювання державної форми власності можуть успішно виконувати делеговані державою економічні, соціальні, оборонні та інші повноваження за умови підвищення ефективності реалізації функцій управління
їх фінансово-господарською діяльністю.
Первинною функцією управління, як відомо, є планування, від якості реалізації якого залежить фінансова стабільність суб’єктів господарювання державної форми власності у перспективі. Однак її роль
недооцінена органами державної влади, що підтверджується, зокрема, Стратегією підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки [1], у якій проблематика планування фінансово-господарської діяльності зазначених суб’єктів взагалі не розглядаються. Саме тому
актуалізується необхідність дослідження сучасного стану фінансового планування в державному секторі
економіки України з метою вдосконалення цієї функції управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика планування фінансово-господарської діяльності підприємств та прогнозування її результативних показників є предметом досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних учених: І. Андрющенко, З. Баймагамбєтова, Г. Джонс (Gareth R. Jones),
Д. Ірланд (Duane Ireland), Р. Ісмаїлова, В. Куцик, Л. МакБейн (Luke McBain), О. Мисник, І. Ратинська, Дж. Смит (Jonathan Smith), Т. Ставерська, Ч. Хілл (Charles W.L. Hill), М. Хітт (Michael A. Hitt),
Р. Хоскіссон (Robert E. Hoskisson), В. Чаус та ін. Водночас особливості планування на державних підприємствах зокрема та в державному секторі економіки взагалі, на нашу думку, не знайшли належного
відображення в науковій та навчальній літературі. Так, планування в бюджетних установах як безпосереднього представника суб’єктів господарювання державної форми власності вченими досліджувалось здебільшого в контексті їх кошторисного фінансування. До науковців, які розглядали окремі аспекти планування в бюджетних установах, відносяться: Н. Ковтун, В. Матросова, Г. Рак, Т. Таукешева,
О. Тулай, О. Хижняк, Я. Шнуренко та ін. Усе наведене свідчить про необхідність проведення комплексних досліджень механізму планування фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання
державної форми власності.
Мета статті – дослідити сучасний стан фінансового планування в державному секторі економіки
України.
Виклад основного матеріалу. Оскільки державний сектор економіки представлений як підприємствами, так і установами (закладами, організаціями), спершу необхідно визначити особливості цих видів суб’єктів господарювання, які впливатимуть на зміст планів та методи, що використовуються для їх
складання. Так, державні підприємства здійснюють свою господарську діяльність із метою отримання
прибутку [2, ст. 3], у той час як установи та організації створюються для надання окремих суспільних
благ і досягнення певного соціального ефекту, зокрема сприяння духовному, культурному, інтелектуальному розвитку суспільства. Отже, критерієм ефективності діяльності підприємства, що закладається
у план, є величина прибутку, а установи – кількість наданих соціальних послуг, рівень задоволення
отримувачів якістю таких послуг, частка охопленого населення та ін.
До установ та організацій державної форми власності відносяться як самі органи державної влади,
так і створені ними заклади охорони здоров’я та культури, навчальні та спортивні заклади, наукові установи, центри надання адміністративних послуг тощо. В Україні станом на 1.01.2018 р. налічувалося
10708 державних організацій (установ, закладів), що на 5,7%, 17,9% та 28,4% менше, ніж на початок
2017 р., 2016 р. та 2015 р. відповідно [3]. Із наведеного видно, що незважаючи на стійку тенденцію до
зменшення цих суб’єктів господарювання, їх кількість залишається значною. Саме тому з метою оптимізації державних фінансових ресурсів, що витрачаються на утримання державних організацій, необхідно
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побудувати ефективну функціональну систему управління, у якій важливу роль відіграє планування фінансово-господарської діяльності.
Державні організації (установи, заклади), як відомо, мають статус бюджетних та неприбуткових [4,
ст. 2.12], що зумовлює необхідність складання ними кошторисів – основних фінансових планів, які розраховані на один бюджетний період, та являють собою баланси доходів і видатків. Крім того, бюджетні
установи, відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження
та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», зобов’язані складати плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального і спеціального фондів державного
бюджету, плани використання бюджетних коштів, які потребують погодження з вищою установою [5].
Отож, чинна система фінансового планування в бюджетних установах України достатньо зарегульована, що, на нашу думку, з одного боку, створює єдине нормативне-правове та організаційно-методичне
підґрунтя для реалізації функції планування на рівні таких суб’єктів господарювання, а з іншого – призводить до забюрократизованості цього процесу та індиферентності відповідних управлінців щодо результатів їхньої діяльності.
Слід зазначити, що порядок планування в бюджетній установі залежить від її рівня як розпорядника
бюджетних коштів. Як відомо, Міністерство фінансів України щорічно визначає і повідомляє головних
розпорядників бюджетних коштів про основні організаційно-методичні засади бюджетного планування
та індикативні фінансові показники. На підставі отриманої інформації головні розпорядники бюджетних
коштів складають плани своєї діяльності та здійснюють розподіл бюджетних асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, до яких, зокрема, доводяться граничні обсяги видатків і
кредитів із загального фонду бюджета. При цьому застосовується метод індикативного планування, розрахунково-аналітичний та статистичний методи (за основу беруться показники базового періоду, скориговані на певні фактори впливу, зокрема інфляцію) [6], які не передбачають врахування соціально-економічних результатів діяльності кожного окремого розпорядника бюджетних коштів. Із метою усунення
такого недоліку, на нашу думку, головні розпорядники бюджетних коштів повинні збагатити свій арсенал методів планування, додавши до їх числа метод порівняння, оптимізації планових рішень, сукупність прийомів та способів прогнозування еволюції суспільних потреб та тенденцій розвитку окремих
установ. Вважаємо, що використання комплексу методів планування на рівні головного розпорядника
бюджетних коштів дозволить спланувати більш раціональний розподіл обмежених бюджетних ресурсів,
які становитимуть основну дохідну статтю кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
З огляду на зазначене, вважаємо, що головному розпоряднику бюджетних коштів необхідно проводити стратегічне планування [7; 8], яке дозволить визначити головну мету та проміжні цілі розвитку
окремої галузі. При цьому слід враховувати, що діяльність із планування є процес [9], який включає
декілька стадій (рис. 1).
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Рис. 1. Етапи здійснення стратегічного фінансового планування на рівні головних розпорядників
бюджетних коштів [складено автором]
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Яскравим прикладом здійснення стратегічного планування на рівні головних розпорядників бюджетних коштів є Міністерство охорони здоров’я (далі – МОЗ), яке ініціювало розробку Національної
стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років (далі – Стратегії реформування) [10]. Утім, як відомо, стратегія повинна охоплювати період від 5 років, що й було
попередньо передбачено у представленій для обговорення Стратегії реформування (10 років – 2015–
2025 рр.) [11]. Проведений аналіз процесу прийняття Стратегії реформування свідчить про поспішність
затвердження цього нормативно-правового акту, що, на наш погляд, призвело до відсутності обґрунтованих напрямків її реалізації та прогнозованих обсягів необхідних фінансових ресурсів. Крім того, вважаємо, що МОЗ на офіційному веб-сайті у пакеті зі стратегією слід було оприлюднити відповідні плани
свого функціювання та нормативно-правове забезпечення для планування діяльності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня як на перспективу, так і на короткостроковий період часу.
Відмітимо, що багаторічна практика кошторисного фінансування бюджетних установ в Україні довела
свою неефективність [12; 13], адже на перший план у цьому разі виходила необхідність витрачання отриманих бюджетних коштів за цільовим призначенням, а не підвищення рівня задоволення окремих суспільних та індивідуальних інтересів. У цьому зв’язку, останніми роками змінюються підходи до фінансування бюджетних установ. Так, планування обсягу бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я
в Україні здійснюватиметься, виходячи зі встановленого тарифу на надання медичних послуг, пов’язаних
із первинною допомогою. Зокрема, Постановою КМУ «Про затвердження Порядку реалізації державних
гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної
допомоги на 2018 рік» від 25.04.2018 р. встановлено капітаційну ставку за одного пацієнта, включеного
до зеленого списку, у розмірі 370 грн. на рік, та коригувальні коефіцієнти залежно від його віку [14].
Тобто у практиці все більшого поширення набуває нормативний метод планування обсягів бюджетного
фінансування. Водночас нормативний метод планування вже достатньо довгий час використовується для
визначення планової величини певних статей видатків кожної окремої бюджетної установи. Наприклад,
із метою визначення обсягів бюджетного фінансування враховуються такі показники: «кількість класів,
учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах тощо), обсяг виконуваної роботи, штатна
чисельність працівників» [5, ст. 20]. Крім того, аналогічні нормативи можуть встановлюватися і для визначення обсягів державного фінансування вищих навчальних закладів, наукових установ та ін. Вважаємо, що за умови використання економічно обґрунтованих і відповідних умовам часу індикаторів, застосування нормативного методу у фінансовому плануванні таких бюджетних установ сприятиме оптимізації
їх роботи за рахунок залучення більшої кількості абітурієнтів, підвищення якості освіти, отримання значущих з економічної та соціальної точки зору наукових здобутків.
Вирішити проблему неефективного використання бюджетних коштів покликаний програмно-цільовий метод, який передбачає досягнення встановлених результативних показників виконання бюджетної
програми. Саме тому окремі видатки державного бюджету головним фінансовим органом держави розподіляються за цим методом. Водночас як відомо, програмно-цільовий метод доцільно використовувати
у середньостроковому та довгостроковому бюджетному плануванні. Це, своєю чергою, вимагає від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня складання та подання на розгляд розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня стратегічних фінансових планів, у яких визначатимуться обсяги державного
фінансування, необхідного для успішного виконання покладених на них завдань у перспективі. Так,
заклад охорони здоров’я може передбачити оновлення матеріально-технічної бази (закупівлю сучасного
устаткування), вартість якого закладається у середньостроковий фінансовий план, виходячи з ринкових
цін. Зібравши від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня фінансову інформацію (стратегічні
плани діяльності, кошториси та ін.), головний розпорядник бюджетних коштів – у цьому разі Міністерство охорони здоров’я, може або передбачити необхідність виділення бюджетного фінансування в
рамках бюджетної програми в наступних бюджетних періодах, або прийняти рішення про застосування
державного кредитування як інструменту управління вихідними фінансовими потоками бюджету. Це
знайде відображення у відповідних планах та кошторисах як головного розпорядника бюджетних коштів, так і розпорядника нижчого рівня.
Вважаємо, що програмно-цільовий метод перспективного планування може бути використаний не
лише на макрорівні, а й на рівні конкретних бюджетних установ, які складатимуть програми відповідно
до поставлених перед ними стратегічних завдань. Наприклад, перед окремим закладом охорони здоров’я
– лікарнею може стояти ціль зменшення рівня захворюваності на менінгококову інфекцію серед населення, яке в ній обслуговується. Така ціль закладається у власний стратегічний програмний документ закладу охорони здоров’я, що передбачатиме заходи, які для цього проводитимуться, та суми необхідних
коштів.
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Слід зауважити, що в умовах недостатності бюджетного фінансування, кошториси бюджетних
установ, крім розподілу бюджетних асигнувань [5], можуть також передбачати розподіл надходжень
у вигляді добровільних пожертв, плати за надані послуги, доходів від надання в оренду майна, грантів,
інвестицій та ін. Так, у кошториси державного закладу культури, навчального або медичного закладу закладаються кошти, отримані від надання платних послуг, перелік яких встановлено КМУ [15–17].
Обсяг таких коштів визначається, виходячи з їх вартості, яка планується з урахуванням планової собівартості (матеріальні, адміністративні, виробничі витрати та зарплата), ПДВ і рентабельності. Відмітимо, що якщо для навчальних закладів порядок розрахунку вартості платних послуг прийнятий 23.07.
2010 р. [18], для закладів культури – 1.12.2015 р., то для медичних установ методика розрахунку вартості
з медичного обслуговування затверджена КМУ лише 27.12.2017 р. [19]. Водночас остання методика, як
зазначає Асоціація міст України, потребує доопрацювання, оскільки вона, по суті, не визначає чіткий
механізм розрахунку вартості медичних послуг [20]. Погоджуючись із виявленими в методиці недоліками, вважаємо, що її необхідно доповнити методичним інструментарієм, що використовується для
визначення планової величини вартості платних послуг закладами охорони здоров’я (зокрема методами
моделювання, порівняння, прогнозування, розрахунково-аналітичним та інструментами стратегічного
планування, бенчмаркінгу тощо). Порядок використання такого методичного інструментарію повинен
бути проілюстрований у нормативно-правовому акті, який затверджується головним розпорядником бюджетних коштів для розпорядників нижчого рівня.
Однією з передумов підвищення результативності функціювання неприбуткових суб’єктів господарювання державної форми власності, що повністю або частково знаходяться на самофінансуванні, є надання їм більшої самостійності у прийнятті управлінських рішень як щодо формування вартості платних
послуг, так і щодо витрачання отриманих коштів. Це зумовлює необхідність унесення відповідних змін
у нормативно-правові акти, що регулюють діяльність таких установ, та перегляду підходів до планування їх фінансово-господарської діяльності. Вважаємо, що зазначеним суб’єктам господарювання слід
складати інвестиційні плани свого розвитку за основним видом діяльності, фінансування якого здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих з інших, ніж державний бюджет, джерел. Такі кошти, на нашу
думку, не повинні включатися в кошторис, що дозволить розпорядникам бюджетних коштів нижчого
рівня не погоджувати з головними розпорядниками свої поточні витрати, пов’язані з виконанням інвестиційних планів, та вільно розпоряджатися залишком «зароблених» коштів (зокрема й розміщувати на
депозитних рахунках із метою їх накопичення). Отож, вбачається що кошторис міститиме лише розподіл
отриманих із державного бюджету сум, розрахованих шляхом використання нормативного та розрахунково-аналітичного методів.
Оскільки в основу планування на рівні неприбуткових суб’єктів господарювання державної форми
власності закладатиметься нормативний метод, варто економічно обґрунтувати встановлені індикатори
та щорічно коригувати їх нормативні значення. Показники, що можуть використовуватися, залежать
від сфери діяльності установи, що фінансується з державного бюджету. У табл. 1 наведені основні такі
індикатори та приклади формул, що використовуються для їх розрахунку.
Із таблиці видно, що показники, які повинні впливати на обсяги бюджетного фінансування, встановлюються, виходячи з результатів діяльності того чи того закладу. Беззаперечно, з метою визначення
тарифів у грошовому вимірі відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно, використавши статистичний метод і метод анкетування, зібрати інформацію за всіма закладами певного виду
діяльності та скласти відповідну шкалу бюджетного фінансування. Такий розподіл бюджетних коштів,
на наш погляд, стимулюватиме бюджетників до активізації своєї діяльності, підвищення якості наданих
послуг, які повністю або частково сплачуються державою.
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Заклад культури і мистецтва

Заклад охорони здоров’я

Навчальний заклад

Вид
установи

Таблиця 1
Основні показники, які повинні враховуватися при визначенні планового обсягу фінансування
бюджетних установ [складено автором]
Показник
– середньостроковий прогноз потреби в конкретних фахівцях та
робітничих кадрах на ринку праці [21, ст. 2.2];
– кількість укладених угод між навчальним закладом та замовником кадрів [22, ст. 3.3];
– обсяг контингенту;
– рівень результатів зовнішнього незалежного оцінювання
вступників (середній конкурсний бал; медіанний бал; співвідношення кількості абітурієнтів, конкурсний бал яких перевищує 170–175, і кількості абітурієнтів, конкурсний бал яких є
меншим, ніж 125–130) [23];
– показники якості освітньої й наукової діяльності вищого навчального закладу: кількість працевлаштованих випускників;
кількість студентів, що зайняли призове місце на олімпіаді або
на конкурсі робіт; кількість опублікованих наукових праць студентів; кількість та обсяг опублікованих наукових праць викладачів; кількість проведених конференцій; кількість захищених
дисертацій тощо;
– орієнтовна вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, яка розрахована з урахуванням: оплати праці викладачів;
нарахувань на оплату праці; витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання;
витрат, безпосередньо пов’язаних із навчанням; капітальних
витрат, зокрема на придбання або створення основних засобів,
навчального, лабораторного, спортивного, виробничого обладнання, предметів довгострокового користування, приладів,
механізмів, меблів, комп’ютерної техніки та оргтехніки, нав
чальної літератури; витрат на утримання гуртожитку; розміру
соціальних гарантій, передбачених проектом Державного бюджету України на плановий рік тощо [24, ст. 3.3];
– обсяг коштів, отриманих з інших, ніж державний бюджет, джерел;
– середньостроковий прогноз зміни індексу здоров’я населення
(тривалість життя, рівень смертності немовлят та ін.) [25];
– кількість осіб, що знаходяться на обліку;
– кількість осіб, які уклали угоду з лікарем;
– орієнтовна вартість надання медичної допомоги (витрати на
заробітну плату та пов’язані з нею нарахування; витрати на лікарські засоби; витрати на технічне забезпечення та обслуговування (поточний ремонт) високовартісного обладнання; комунальні витрати [26];
– обсяг коштів, отриманих з інших, ніж державний бюджет, джерел;
– показники захворюваності;
– показники інфекційної захворюваності;
– внесок закладів культури до ВВП;
– кількість проведених заходів;
– кількість відвідувачів; частка населення, що відвідує культурні заклади;
– орієнтовна вартість наданих послуг (витрати за заробітну плату, комунальні витрати, витрати на поточний ремонт та обладнання та ін.);
– обсяг коштів, отриманих з інших, ніж державний бюджет,
джерел;
– «культурна» зайнятість (за класифікатором процесій);
– витрати домогосподарств на культуру;

Приклади формул, що використовується
для розрахунку окремих показників

Di , j ,t +1 = ki , j , t +1 × D j ,t +1 , (1)
де D j , t +1 – прогнозна додаткова потреба j-го
виду економічної діяльності в робочій силі
на період (t+1).
k T i , j , t +1 , (2)

k i , j , t +1 =

∑k

T

i , j , t +1

i

T
де k i , j , t +1 і k

i , j , t +1 – значення прогнозних
часток зайнятих за i-ю професією в загальній кількості зайнятих у j-му виді економічної діяльності на період (t+1) до та після
масштабування відповідно [27]

Восв = (В1 * К1 + В2 * К2 + … + ВN * КN) /
(К1 + К2 + … + КN), (3)
де Восв – орієнтовна середня вартість;
В1, В2, ВN – вартість підготовки одного
кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за державним
замовленням за освітньо-кваліфікаційним
рівнем, науковим ступенем, спеціальністю,
напрямом підготовки, галуззю знань, видом
економічної діяльності (для професійнотехнічного навчального закладу), професією та формою навчання;
К1, К2, КN – контингент закладу, установи
[28, ст. 4.1].

(4)
де
  – середня вартість пролікованого випадку в клінічному відділенні і;
– загальна вартість клінічного
відділення і після виконання покрокового
розподілу витрат;
– кількість пролікованих випадків у
клінічному відділенні і [29].

(5)
де: CGDP – «культурний» ВВП, який є
внеском закладів культури до ВВП (GDP);
GVA – валова додана вартість.
(6)
CEPo – відсоткова частка осіб культурної
зайнятості;
CEisco codes – загальна кількість осіб
культурної зайнятості у відповідності з
обраними кодами Міжнародної стандартної
класифікації професій (МСКП);
EP – загальна кількість зайнятого населення
[30].

Крім того, оцінка результатів діяльності як окремих суб’єктів господарювання, так і цілої галузі може
відбуватися шляхом використання методу експертної оцінки. До числа експертів можуть входити, зокрема, представники громадянського суспільства, вчені, журналісти, рівень компетентності яких за визначеним напрямком (кКі) можуть оцінювати уповноважені органи управління за формулою [31]:
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До особливостей планування на рівні державних підприємств можна віднести те, що ці суб’єкти госкошторисів
щорічні
фінансові плани, порядок складання яких закріплеекспертна подарювання
оцінка, замість
знайдена
за формують
формулою
середньої
ний у відповідних методичних рекомендаціях [32]. Крім того, при обранні на посаду керівника державного підприємства, претендент подає конкурсну пропозицію, що «розробляється на підставі фактичних
показників
27фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються: детальний першочерговий план
реформування підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу
можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників діяльності підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; пропозиції щодо очікуваної динаміки
27 основних показників фінансово-господарської діяльності» [33, ст. 18]. Отже, керівник підполіпшення
приємства після його затвердження на посаді повинен реалізувати запропонований ним план діяльності
суб’єкта господарювання. Водночас у чинних нормативно-правових актах не визначений методичний
інструментарій, який можуть використовувати державні підприємства під час формування своїх планів
[34]. Відтак, вважаємо за необхідне проілюструвати особливості застосування окремих методів планування та інструментів управління, що можуть бути застосовані.
Цілком очевидно, що державне підприємство може використовувати весь арсенал випробуваних на
приватних підприємствах методів планування як на короткостроковий, так і на довгостроковий періоНаукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 11(39), грудень, 2018 р.
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ди. Наприклад, при складанні стратегії розвитку державне підприємство має можливість застосовувати
такі способи і прийоми прогнозування, як екстраполяція, часових рядів, моделювання та ін. Їх вибір,
насамперед, залежить від періоду довгострокового планування. Вважаємо, що період часу, на який ставитимуться перспективні завдання, може різнитися залежно від сфери діяльності підприємства. У більш
технологічних галузях, таких як інформаційні технології, нанотехнології, програмування, атомна енергетика, біоінженерія, фармацевтика, довгострокове планування здійснюватиметься на більш короткий
період часу (5–7 років), а, зокрема, для підприємств культури, ЖКГ, лісового господарства – період
може бути довший (7–15 років). Водночас у Методичних рекомендаціях щодо складання стратегічних
планів підприємств державного сектору, які містять «горизонти стратегічного планування», середній період корпоративної стратегії для підприємств галузей енергетики та ЖКГ однаковий – 10–15 років [35].
На наш погляд, у галузі енергетики вірогідність появи нових технологій в рази більша, ніж у ЖКГ, що й
зумовлює необхідність визначення різного періоду стратегічного планування для них.
Варто зазначити, що при здійсненні планування на рівні суб’єктів господарювання державного сектору економіки може бути використаний факторний метод [36], який дозволяє визначити рівень впливу
окремих екзо- та ендогенних факторів на результативні показники його фінансово-господарської діяльності (табл. 2), об’єктивність управлінських рішень і пов’язаних із цим ризиків.
Таблиця 2
Основні фактори впливу на планові показники результатів фінансово-господарської діяльності
суб’єктів господарювання державного сектору економіки [складено автором]
Екзогенні
зміни, внесені до нормативно-правових актів, якими
регулюється діяльність суб’єкта господарювання;
загострення конкурентної боротьби на ринку;
зміни стратегії розвитку галузі, в якій здійснює свою
діяльність суб’єкт господарювання, що зумовлює зменшення обсягів державного замовлення;
штучне обмеження використання виробничої потужності
суб’єкта господарювання та обсягу виробництва продукції у зв’язку з обмеженістю зовнішнього та внутрішнього
ринку спожити весь обсяг продукції;

Ендогенні
зміни в організаційній структурі, внаслідок яких конкретні
функції з фінансово-господарської діяльності виконуватимуться структурними підрозділами;
зміна виду господарської діяльності суб’єкта господарювання;
зміна управлінського персоналу; скорочення чисельності
працівників;
ліквідність, платоспроможність, рівень зносу основних засобів, продуктивність праці;

несприятливі тенденції на світових ринках;

значне зростання дебіторської та/або кредиторської заборгованості;

зміни податкової, грошово-кредитної та тарифної політики держави

внесення змін до облікової політики суб’єкта господарювання.

форс-мажорні обставини.

прийняття економічно необгрунтованих управлінських
рішень.

Об’єктивне оцінювання визначених у табл. 2 факторів впливу дозволить скласти більш достовірні
прогнози, передбачити вірогідність настання певних ризиків та шляхом проведення SWOT-аналізу, врахувати їх при складанні фінансового плану.
Відмітимо, що окремі державні підприємства, як правило, природні монополії, при фінансовому плануванні зобов’язані також враховувати тарифи на товари (роботи, послуги), що встановлюються Урядом.
Наприклад, Постановою КМУ «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків
на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» регламентовано ціну на газ, за якою НАК «Нафтогаз України» з 1
квітня 2017 р. по 1 жовтня 2018 р. здійснює продаж/постачання природного газу для побутових потреб
на рівня 4942 грн за 1000 куб.м (в т. ч. 1,917% торгівельна націнка) [37, ст. 7]. Отже, для НАК «Нафтогаз
України» законодавчо встановлюються ціни на продукцію та торгівельна надбавка, що й знаходить своє
відображення у відповідних фінансових планах. Навіть більше, оскільки цей суб’єкт є природним монополістом та «з метою ефективного та прозорого здійснення державою своїх прав власника» [38] НАК
«Нафтогаз України» було зобов’язано погоджувати свій фінансовий план з КМУ [39]. Аналогічна норма
стосується й інших монополістів та підприємств, у яких розрахунковий обсяг чистого прибутку перевищує 50 млн. грн. Це, з одного боку, дає можливість Уряду вносити зміни у подані проекти фінансових
планів із метою їх вдосконалення, а, з іншого – створює додаткові бюрократичні перепони для державних підприємств та не стимулює їх до визначення, а потім і досягнення межі величини прибутку.
Крім того, у плани фінансово-господарської діяльності підприємств слід закладати такі інструменти
управління: збалансована система показників, стратегія росту та фінансова логістика. У результаті застосування цих інструментів уповноважені органи управління матимуть можливість спрямувати ресур150
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си й можливості на напрямки, шо забезпечують прибуткове зростання, зосередитися на перспективах
розвитку, забезпечити оптимізацію фінансових, матеріальних та інформаційних потоків. Так, на підставі проведеного маркетингового дослідження ПАТ «Аграрний фонд» може запланувати у перспективі
здійснення діяльності, пов’язаної з відновленням відсортованих відходів або наданням транспортноекспедиторських послуг [40]. Застосування інструменту «система збалансованих показників» дозволить
встановити кількісні показники основної мети підприємства: «створення сприятливих умов для розвитку
сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства» [40, п. 17]. До них, зокрема, належать обсяги сільськогосподарського виробництва, обсяги прибутку таких суб’єктів господарювання та ін. А, наприклад, ПАТ
«Укрзалізниця» шляхом використання фінансової логістики може прийняти рішення інвестувати кошти
в модернізацію свого рухомого складу шляхом закупівлі електропоїздів. Цей крок у перспективі може
призвести до зменшення витрат на утримання рухомого складу компанії. При цьому застосування такого інструменту, як «стратегія росту», дозволить ПАТ «Укрзалізниця» шляхом екстенсивного (зокрема
освоєння та побудова нових магістральних колій) або інтенсивного (зокрема розвиток інтермодальних
перевезень, впровадження додаткових послуг, таких як кейтерінг) розвитку покращити фінансові результати своєї діяльності.
Державні підприємства під час планування можуть використовувати такий інструмент, як бюджетування, який передбачає необхідність формування спеціальних бюджетів за напрямками діяльності
суб’єкта господарювання (бюджет продажу, виробництва, збуту, фінансових потоків тощо) та на їх підставі – загального бюджету. Отож, кожний відділ підприємства плануватиме майбутні операції, за виконання яких доведеться звітувати. Загалом, бюджетування сприяє вдосконаленню процесів координації
фінансово-господарських операцій на підприємстві, поточного фінансового контролю, комунікації усіх
зацікавлених суб’єктів та підвищенню рівня їх відповідальності.
Підсумовуючи, зазначимо, що планування фінансово-господарської та управлінської діяльності
суб’єктів господарювання державної форми власності повинно ґрунтуватися на загальновідомих принципах: єдності – застосування однакових підходів до порядку складання планів, визначення результативних показників; науковості – використання розроблених норм та нормативів, методології та практичного
досвіду; відповідальності – суб’єкти управління, що складають плани несуть відповідальність за обґрунтованість закладених даних; гласності – оприлюднення планів, що дозволить громадськості оцінювати
їх реалістичність і результативність управлінської діяльності тощо. Врахування принципів планування
якісно позначиться на точності складених планів та, як наслідок, сприятиме оптимізації фінансових ресурсів та підвищенню результативності управлінської діяльності в цілому.
Висновки. Проведене дослідження дозволило встановити, що:
– фінансове планування в державному секторі економіки України не спрямоване на перспективу,
адже вітчизняне законодавство не зобов’язує відповідних суб’єктів управління складати стратегічні плани свої діяльності;
– чинна практика складання кошторисів як поточних фінансових планів бюджетних установ довела
свою неефективність, оскільки методи, які при цьому використовуються (індикативний, нормативний,
балансовий), не сприяють зацікавленості управлінців у результатах їхньої діяльності;
– чинний порядок планування фінансово-господарської діяльності державних підприємств не стимулює до результативної діяльності відповідних суб’єктів управління, що, на нашу думку, пов’язано з
відсутністю належного науково обґрунтованого методичного забезпечення.
Отже, з метою підвищення рівня задоволення інтересів населення якістю та повнотою суспільних
благ, які виробляються суб’єктами господарювання державної форми власності, та оптимізації державних фінансових ресурсів, які на це спрямовуються, необхідно, зокрема, змінити підходи до планування
діяльності таких установ (організацій, закладів) і підприємств. По-перше, слід зобов’язати суб’єктів державного сектору економіки України здійснювати стратегічне планування, що сприятиме формуванню
перспективного бачення розвитку як окремих суспільних інститутів, так і країни в цілому. По-друге,
вважаємо, що бюджетні установи повинні отримати можливість складання інвестиційних планів, що передбачатимуть баланс доходів, сформованих від надання платних послуг, грантів, добровільних пожертв
тощо, та видатків, які формуватимуться в результаті витрачання отриманих коштів на розвиток таких
установ за основним видом їхньої діяльності. При цьому основними методами планування мають стати
такі прогнозування, розрахунково-аналітичний, факторний, елемінування, метод оптимізації планових
рішень, варіантів (написання сценаріїв) – у той час як складання кошторисів, які формуватимуться на
бюджетні асигнування, передбачає використання індикативного, нормативного та балансового методів.
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По-третє, потрібно нормативно визначити показники, які використовуються для фінансування конкретних видів установ, а не лише галузей економіки. Це сприятиме заохоченню суб’єктів державної форми
власності до їх досягнення. Упровадження наведених рекомендацій, насамперед, зумовлює необхідність
створення належного нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення, яке регламентуватиме порядок здійснення як короткострокового, так і довгострокового планування, закріплюватиме відповідальних осіб, визначатиме методи планування та інструменти, які можуть використовувати
управлінці. Водночас формування такого забезпечення зумовлює необхідність врахування напрацювань
і досягнень сучасної науки та практики.
У контексті усього вищезазначеного вважаємо, що надзвичайно важливу роль у плануванні фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державної форми власності відіграє досвідченість та вмотивованість управлінців. Стан вітчизняної системи мотивації управлінців і стане напрямком
подальших наукових досліджень.
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НОВІТНІ ВИКЛИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті досліджено сучасні тенденції розвитку ринку агрострахування в Україні, проаналізовано динаміку
показників, пов’язаних з агрострахуванням. Основну увагу зосереджено на результатах діяльності українських
страховиків, що спеціалізуються на страхуванні сільськогосподарських культур. Наведено рейтинг страховиків за
преміями з агрострахування.
Результати аналізу свідчать про незадовільне виконання захисної функції агрострахування. Розкрито причини
низького рівня розвитку сільськогосподарського страхування в Україні.
У роботі застосовано методи регресійного аналізу для дослідження впливу факторів на обсяг агрострахових
премій. За допомогою пакету MS Excel виконано трендовий аналіз для прогнозування агрострахових премій, тарифної ставки та обсягу випуску продукції рослинництва на наступні два роки.
Обґрунтовано напрямки підвищення результативності діяльності страховиків у сфері страхування аграрних
ризиків на основі державно-приватного партнерства.
Ключові слова: агрострахування, фактори впливу, регресійний аналіз, трендовий аналіз, агрострахові премії,
перспективи розвитку.
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НОВЕЙШИЕ ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА АГРОСТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье исследованы тенденции развития рынка агрострахования в Украине, проанализирована динамика
показателей, связанных с агрострахованием. Основное внимание сосредоточено на результатах деятельности
украинских страховщиков, специализирующихся на страховании сельскохозяйственных культур. Приведен рейтинг
страховщиков относительно премий по агрострахованию.
Результаты анализа свидетельствуют о неудовлетворительном выполнении защитной функции агрострахования. Раскрыты причины низкого уровня развития сельскохозяйственного страхования в Украине.
В работе применены методы регрессионного анализа для исследования влияния факторов на объем агрострахових премий. С помощью пакета MS Excel выполнен трендовый анализ для прогнозирования агростраховых премий,
тарифной ставки и объема выпуска продукции растениеводства на следующие два года.
Обоснованы направления повышения результативности деятельности страховщиков в сфере страхования аграрных рисков на основе государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: агрострахование, факторы влияния, регрессионный анализ, трендовый анализ, агростраховые премии, перспективы развития.
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The article analyzes modern trends of agro–insurance market development in Ukraine, the dynamics of macroeconomic
indicators related to agro-insurance. The main attention is paid to the results of Ukrainian insurers specializing in agricultural crops insurance. The rating of insurers by the agro-insurance premiums is given.
Production of agricultural products depends for the most part on macroeconomic indicators of the state's development.
A higher level of the economy increases the ability of agricultural enterprises to invest in insurance for crops and harvests.
Unfortunately, in recent years Ukrainian government is not involved in main aspects of providing agricultural insurance.
Moreover, distrust in insurance among producers and publicity, lack of an agribusiness culture of using an insurance and
other factors lead to low participation in agriculture insurance. The results of the analysis show the unsatisfactory performance of the protective function of agricultural insurance. The reasons for the low level of agricultural insurance development in Ukraine are revealed.
We used statistic information about the leaders of agro–insurance companies. Our research demonstrates the dependence of agro–insurance on economic activity of enterprises in the agro-insurance market.
The analysis of agricultural insurance in the regional section showed that the largest number of agro-insurance contracts was concluded in Ternopil, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnytskyi, Chernihiv, Vinnytsia and Kirovograd regions.
The article applies regression analysis to study the influence of factors on the amount of agro-insurance premiums.
Usingthe MS Excel package authors complete a trend analysis for the forecasting of agro-insurance premiums, tariff rates
and crop production volumes for the next two years.
The directions for increasing the effectiveness of the insurers activity in the field of agrarian risk insurance on the basis
of public-private partnership are substantiated.
Key words: agricultural insurance, factor, regression analysis, trend analysis, agricultural insurance premiums, prospects for development.

Постановка проблеми. Аграрний сектор економіки України забезпечує соціально-економічні основи розвитку територій (у сільському господарстві нині працює близько п’ятої частини населення країни) й технологічно-пов’язаних галузей економіки [1, с. 71]. Частка сільськогосподарської продукції у
ВВП України щороку зростає й останніми роками перевищує 10 %. Проте аграрні ризики (насамперед,
пов’язані з погодними та кліматичними умовами) можуть суттєво впливати на результати діяльності
сільгоспвиробників та призводити до суттєвих збитків. Саме тому існує потреба в ефективній системі
агрострахування.
Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, станом на 2017 рік ліцензію на впровадження страхової діяльності у формі добровільного
страхування сільськогосподарської продукції мали 58 страхових компаній, серед яких останніми роками
найбільш активно такою діяльністю займається 18 страховиків [2]. Для АПК України це незначна кількість постачальників послуг.
Дотепер спроби уповноважених органів запровадити агрострахування в Україні не дали очікуваного
результату: рівень агрострахування в Україні коливається в межах 5% (у Польщі цей показник знаходиться на рівні 30%, у Німеччині – понад 60%), площі застрахованих посівів становлять близько 6–7%
(у розвинених країнах Європи та Америки 60–80%), фактично не працює агрострахування з державною підтримкою. Усе це загрожує перспективам подальшого зростання національного АПК. Наразі актуальними є дослідження агрострахування як інструменту управління ризиками з позицій виявлення й
розв’язання проблем, які б дали змогу покращити страховий захист і результати діяльності суб’єктів
сільськогосподарського бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вивчення проблем розвитку агрострахування в Україні,
системи економічних відносин між його учасниками вагомий внесок зробили такі вчені-економісти, як
В. Колесник, Р. Тиха, Н. Добіжа, М. Александрова, Н. Рубцова, О. Панченко, Т. Татаріна, А. Шоломій та
інші. Питання участі держави в рамках проекту «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та
Центральній Азії» розкривається в аналітичних дослідженнях Міжнародної фінансової корпорації IFC
(групи Світового банку) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України та в
партнерстві з урядами Австрії та Угорщини [3]. Водночас на нашу думку, і донині недостатня увага приділяється науковому обґрунтуванню сучасних інструментів забезпечення агрострахування.
Мета і завдання дослідження. У рамках проведеного дослідження ми висуваємо і перевіряємо гіпотези стосовно кореляцій між конкурентоспроможністю підприємств АПК та їх витратами на страхування, засновані на статистичних розрахунках масивів фактичних даних. Такий підхід ґрунтуватиметься на
економічних закономірностях, що поступово формуються на ринку агрострахування.
Метою статті є проаналізувати фактори впливу на формування і розвиток агрострахування в Україні,
визначити закономірності і прогнозні значення агрострахування та надати рекомендації щодо ефективного розвитку агрострахування в Україні.
Інформаційними джерелами аналізу слугували звітні дані страхових компаній України, офіційні звіти
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статисти156
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ки України. Часовий інтервал дослідження становить дванадцять років (2005–2017 рр.). Для порівняння
макроекономічних даних на світовому рівні ми обрали в якості валюти американський долар.
Виклад основного матеріалу. Слід звернути увагу на те, що агрострахування в Україні більшою мірою здійснюється в сфері рослинництва: на погодні ризики припадає 58% негативних випадків, загибель
рослин і хвороби – 17%, засилля бур’янів – 14%, шкідників – 10%. Саме тому основну увагу в роботі
буде приділено страхуванню сільськогосподарських культур.
Дослідимо спочатку основні тенденції розвитку ринку агрострахування (таблиця 1). Аналізуючи часову динаміку наведених макроекономічних показників, можна побачити такі тенденції:
– ринок агрострахування в Україні вже має історію (контракти почали укладатися більше 12 років
тому) [3];
– частка застрахованої площі залишається незначною (в межах до 10%, значне зменшення відбулося
після 2008 року);
– кількість постачальників послуг, що пропонують агрострахування і співпрацюють з Аграрним фондом України після різкого зменшення у 2009 році майже не змінюється (це пов’язано з тим, що програму
фінансування страхування сільськогосподарських ризиків за рахунок державного бюджету було звернуто у 2009 році, що призвело до відсутності субсидій);
– мало місце як збільшення, так і значне скорочення кількості укладених договорів агрострахування
(зокрема в 2008–2010 рр. та у період з 2014–2017 рр.);
– обсяг агрострахових премій у національній валюті був максимальним у 2008 та 2017 роках (проте,
даний факт є наслідком девальвації національної валюти);
– у цілому спостерігається тенденція незначного зростання величини агрострахових премій у національній валюті і фактичні суттєві коливання та тренди щодо зменшення показника у доларах США;
– середній страховий тариф є невисоким й останніми роками змінюється в межах інтервалу 2–4%.
Таблиця 1
Динаміка показників, пов’язаних з агрострахуванням*
Показник

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014 2015 2016

2017

Застрахована площа, тис. га

390 670 2360 1171 510

553

786

727

869

732

689

700

661

Частка застрахованої площі,%

2,12 3,63 12,65 6,02 2,66

2,91

4,03

3,73

4,43

3,89

3,68

3,11

3,01

8

11

12

11

18

Кількість страховиків, що здійс
33 37
62
59
16
13
14
14
нюють агрострахування
Кількість договорів агростра910 1330 4397 1637 1980 1217 2710 1936
хування
Сумарна страхова сума за до375 620 2189 3153 1300 2455 3640 3463
говорами, млн грн.

1722

1392 1062

793

957

4394

3055 3969 6240

5913

Сумарна страхова сума, млн
доларів США

74,3 122,7 433,5 648,7 162,9 308,1 455,1 425,4 535,8 235,9 173,3 239,8 222,8

Страхові премії, млн грн.

12,8 28,5 116,7 155,4 42,2

72,1 136,3 130,4 135,4

72,8

77,7

157

204,4

Страхові премії, млн доларів
США
Рівень виплат,%

2,5

5,6

23,1 29,8

5,3

9,1

17,1

16,3

16,9

5,6

3,4

6

7,7

н/д

н/д

н/д

н/д

36,5

50,9

28

41

9,7

7,6

12,9

44,2

4,9

Середня тарифна ставка,%

3,8

4,6

4,5

4,9

3,2

3,8

3,7

3,8

3,1

2,4

2

2,5

3,5

Інші дані аграрного ринку **
Випуск рослинництва у фактич114,5 116,6 106,0 136,3 129,9 171,5 172,7 171,8 207,3 262,4 397,6 487,1 522,6
них цінах, млрд грн.
Рентабельність рослинництва,%

7,9

11,3 32,7 19,6 16,9

26,7

32,3

22,3

11,1

29,2

50,6

44,3

25,3

* Систематизовано авторами за матеріалами робіт [3–5].
** За даними Державної служби статистики [6] та інших публікацій.

Аналіз агрострахування в регіональному розрізі у 2017 році показав, що найбільшу кількість договорів агрострахування укладено у Тернопільській, Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій,
Чернігівській, Вінницькій та Кіровоградській областях. За показником застрахованої площі першість
належить Полтавській (11.5%), Хмельницькій (11.5%), Дніпропетровській (10.2%), Харківській (8.7%),
Чернігівській (7.3%), Сумській (7.1%) та Тернопільській (6.0%) областям. За виплатами на першому
місці Хмельницька область [3].
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Наведені дані й результати аналізу свідчать про незадовільне виконання захисної функції агрострахування. Перш за все, дослідники звертають увагу на проблему недосконалості законодавчого регулювання ринку агрострахування. Серед інших причин низького рівня розвитку сільськогосподарського страхування, на нашу думку, можна виділити такі:
– у цілому сприятлива погода, яка спостерігається в Україні впродовж останніх років, дозволяє аграріям вирощувати високі врожаї;
– диверсифікація через вирощування багатьох культур (втрати за однією культурою компенсуються
доходами з іншої) і розширення географії бізнесу (площі агрохолдингів розташовані в різних кліматичних зонах: якщо якийсь регіон зазнає стихійного лиха, то інший забезпечить високі врожаї), що дає змогу
мінімізувати ризики при роботі з ними;
– відсутність культури ведення агробізнесу, де агрострахування розглядається як невід’ємна його частина;
– недовіра до агрострахування, яка базується на низькому рівні страхових виплат у разі настання
страхового випадку;
– за високої вартості страхових послуг у сільськогосподарській сфері для більшої частини підприємств;
– відсутність державної підтримки у процесі убезпечення суб’єктів сільськогосподарського бізнесу;
– невпевненість у перспективності бізнесу, пов’язана з наявним рейдерством та непростою економічною ситуацією в Україні;
– відсутність активного та довготермінового діалогу страховиків із клієнтом й орієнтування на індивідуальний підхід.
Останню тезу щодо діалогу між агростраховиком й аграріями досить успішно реалізовано в Іспанії.
Наприклад, страховий пул Agroseguro вже понад 30 років обслуговує аграріїв за багатьма параметрами
і пропонує комплекс послуг: страхування посівів, багаторічних насаджень, тварин, майна, життя. Представники пулу регулярно зустрічаються з фермерами й узгоджують пропозиції. Сьогодні агрострахування Іспанії є успішним прикладом для багатьох країн світу, а іспанські аграрії мають потужні позиції на
міжнародних продовольчих ринках.
Розглянемо перелік основних видів сільськогосподарських культур, які були застраховані в України
в останні роки на прикладі даних для 2017 року (таблиця 2).
Як видно з таблиці 2, найбільше договорів було укладено на страхування озимої пшениці (453 договори, або 47,3% від загальної кількості). На другому місці озимий ріпак (241 договір, або 25,2%, відповідно). Наступні – кукурудза (89 договорів, або 9,3%), соняшник (61 договір, або 6,4%), озимий ячмінь
(24 договори, або 2,5%), соя (21 договір, або 2,2%) та озиме жито (20 договорів, або 2,1%).
Дані для 2017 року свідчать, що у порівнянні з 2016-м роком, кількість застрахованих культур фактично залишилась сталою, але відбулися незначні зміни в структурі застрахованих культур: не було договорів страхування гарбузів та льону але, натомість, було застраховано сорго та яре жито.
Таблиця 2
Дані щодо страхування сільськогосподарських культур в Україні у 2017р.*
Культура
Озима пшениця
Озимий ріпак
Кукурудза
Соняшник
Озимий ячмінь
Соя
Озиме жито
Ярий ячмінь
Цукровий буряк
Горох
Яра пшениця
Сорго
Гречка
Квасоля
Яре жито
Овочі, сад
Всього

Кількість
договорів
453
241
89
61
24
21
20
13
11
11
6
2
2
1
1
1
957

Площа, га
414538
95401
70209
36747
9417
7139
5866
3661
4790
3632
2841
1107
215
1403
136
43
657145

Страхова
Страхові пре- Середня ставСума
сума, млн грн. мії, млн грн.
ка премії,% премії, грн/га
3142,99
111,88
3,6
270
396,64
12,05
3
126
1529,97
61,32
4
874
374,01
5,29
1,4
144
40,38
1,45
3,6
155
112,51
2,38
2,1
333
32,70
1,09
3,3
186
54,85
0,85
1,6
233
119,96
6,08
5,1
1270
22,92
0,56
2,5
156
23,49
0,54
2,3
189
6,30
0,13
2,1
119
2,31
0,10
4,5
486
48,70
0,63
1,3
451
0,51
0,03
6,5
242
5,10
0,02
0,5
567
5913,34
204,42
3,5
311

* Показники наведено за даними роботи [3, с. 20].
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Показники агрострахових компаній на ринку. Для повноти опису ми провели аналіз показників
18 страховиків України, які мають високу активність на ринку агрострахування й акредитацію в ПАТ
«Аграрний Фонд» (таблиця 3).
Частка агрострахування у портфелі Української аграрно-страхової компанії (УАСК) виявляється найбільшою на ринку на рівні 62,86%, тобто для УАСК агрострахування є основним бізнесом на ринку. На
другому місці страхова компанія «Універсальна», питома вага агрострахування у страховому портфелі
якої становить 20,03%. На третьому місці страхова компанія Гардіан, що має частку агрострахування у
портфелі на рівні 7,59%, на четвертому – страхова компанія Країна з показником 6,81%. У той же час,
наприклад, такі потужні страховики як «ТАС СГ» та «Провідна», мають лише 0,07% і 0,08% відповідно.
Іншими словами, страховики не повною мірою використовують наявні ринкові ресурси для агрострахового бізнесу.
Таблиця 3
Рейтинг страховиків на ринку страхування сільгосппродукції у 2017 р.*
№

Назва страховика

Кількість
договорів, штук
152
306
84
137
21
108
82
30
25
н\д

Страхові премії,
млн. грн.
129,84
41,20
20,88
20,69
12,01
9,24
8,56
5,76
3,00
2,87

Страхові виплати,
млн. грн.
0,002
19,86
0,17
2,64
1,46
57,64
0,68
10,73
0,00
0,00

Рівень виплат,%
0,00
48,21
0,82
12,74
12,19
623,65
7,94
186,18
0,00
0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Універсальна
PZU Україна
Країна
Інго Україна
УАСК
Аска
АХА страхування
Брокбізнес
Гардіан
Кредо

11

Арсенал страхування

н\д

2,56

0,05

1,96

12
13
14
15
16
17
18

ПрАТ УПСК
ТАС СГ
Провідна
Оранта-Січ
Здорово
Аско ДС
Теком
Усього

н\д
5
н\д
1
5
1
н\д
957

0,93
0,69
0,62
0,23
0,82
н\д
0,02
204,45

0,03
0,07
0,23
0,02
0,58
н\д
н\д
94,01

3,10
10,35
37,86
7,48
н\д
н\д
н\д
45,98

* Систематизовано за даними Нацкомфінпослуг і матеріалами робіт [2–5; 7].

Дані 2017 року свідчать, що рівень виплат суттєво різниться у вітчизняних страховиків, хоча усереднення дає значення на рівні майже 46% (таблиця 3). Нагадаємо, що це важливий показник, оскільки існує недовіра до агрострахування у зв’язку з низьким заченням страхових виплат. Слід звернути увагу,
що в розвинених країн рівень виплат за страховими договорами зазвичай є більшим за 50–60%. Серед
українських лідерів за рівнем виплат можна виділити лише чотири страхові компанії: АСКА (623,65%),
Брокбізнес (186,18%), PZU Україна (48,21%), Провідна (37,86%). Названі страховики мають найбільші
шанси на швидкий розвиток агрострахування, оскільки воно базується на довірі. Інші страховки не підпадають під категорію надійних компаній із позицій потенційних виплат. Як бачимо, 4 компанії з 58 (що
мають ліцензію на агрострахування) – це досить мала частка для ефективного розвитку агрострахування.
Аналіз структури програм страхового захисту посівів культур в Україні виявляє для останніх років,
що переважна більшість підприємств АПК страхують врожаї від повної загибелі (близько 75% всіх договорів у 2017 році). Такі програми формують більшу частину премій (близько 94% частки страхових
премій в 2017 році) в агрострахуванні. Майже відсутнє мультиризикове страхування врожаю, не укладаються договори в страхуванні врожаю на весь цикл вирощування, що свідчить про високу вартість таких
послуг.
Агрострахування – факторний та регресійний аналіз. Наведений вище аналіз дав змогу запропонувати перелік основних факторів, що впливають на формування й розвиток агрострахування. До ключових індикаторів ми віднесли фактори, що пов’язані безпосередньо з аграріями (обсяг продукції рослинництва, рівень рентабельності рослинництва), з посівними площами (частка застрахованої площі),
та такі, що пов’язані зі страховими компаніями (страхові премії, кількість активних агро страховиків,
кількість договорів агрострахування, рівень виплат, середня тарифна ставка).
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Авторами проведено дослідження впливу факторів на загальний обсяг агрострахових премій і застосовано методи регресійного аналізу – при дослідженні зв’язку між випадковими значеннями цільового
показника Y (страхові премії) і невипадкових значень 6 факторів впливу Х.
Нагадаємо, що податок на дохід від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя, за
ставкою 3 % формують податкові надходження до Державного бюджету України [8].
Для більш детального дослідження факторів впливу на страхові премії побудуємо економіко-математичну модель, що включатиме аналіз взаємної залежності факторів на основі таблиць Пірсона для
парних кореляцій.
Вихідними даними для побудови економіко-математичної моделі слугували дані таблиці 1 для 2005–
2017 років, де ми обрали цільовим показником страхові премії за агрострахуванням (млн грн, Y), а факторами слугували відповідні показники ринку, а саме: випуск продукції рослинництва (млрд. грн., Х1),
рівень рентабельності рослинництва (%, Х2), частка застрахованої площі (%, Х3), кількість постачальників агрострахування (Х4), кількість договорів агрострахування (Х5), рівень виплат (%, Х6) і середня
тарифна ставка (%, Х7).
За відповідним підходом ми дослідили розподіл наведених факторів і побудували матрицю парних
коефіцієнтів кореляції, що дає змогу виключити дублюючи показники, що мають тісний прямий (або
обернений) зв’язок із високими значеннями коефіцієнтів кореляції Пірсона понад r=0,8 (та менші за
r=-0,8). Аналогічно ми вилучили фактори, що мали слабкий зв’язок із результуючим показником Y. У
результаті залишилося лише два відносно незалежні між собою фактори Х, що можуть впливати на результативну ознаку Y: Х1 – випуск продукції рослинництва у фактичних цінах, Х5 – кількість договорів
агрострахування. Розглянута модель може бути специфікована в лінійній формі:
Y = –19,111 + 0,313 Х1 + 0,029 Х5				

(1)

Детальний аналіз виявляє, що коефіцієнт множинної регресії R=0,70; коефіцієнт детермінації R²=0,49;
стандартна похибка – 44,51. Коефіцієнт множинної регресії вказує на незначний зв’язок між результативним показником та факторами. З огляду на помірні значення коефіцієнтів множинної регресії та детермінації, залежність (1) не можна вважати закономірною.
Агрострахування – прогнозний аналіз. Побудуємо тренд за допомогою пакету Excel «Аналіз даних»
для економіко-статистичних розрахунків. Слід зазначити, що розраховані за допомогою подібних функцій прогнозні значення слід вважати достовірними тільки в періоді, що не перевищують 10–20 % загальної кількості спостережень (у нашому випадку 16 спостережень за одним показником). З урахуванням
цього ми знайшли прогнозні значення на наступні два роки (таблиця 4).
Дані таблиці 1 для премій з агрострахування показують немонотонну тенденцію до зростання. Прогнозні значення з високою ступінню апроксимації були знайдені за лінійним трендом і в цілому збільшуються (рис. 1). Як видно з рис. 1, фактичні дані премій з агрострахування мають тенденцію до зростання,
хоча й помітні суттєві коливання показника. Прогнозні значення збільшуються згідно з екстраполюючим лінійним трендом (таблиця 4).
Таблиця 4
Прогнозні значення показників на основі лінійних трендів *
Показник
Страхові премії за агрострахуванням, млн грн
Тарифна ставка за договорами агрострахування,%
Випуск продукції рослинництва у фактичних цінах, млрд. грн.

2018
166
2,4
554

2019
175
2,2
611

* Розраховано авторами.

Аналогічно можна побудувати тренди:
1) для тарифної ставки, яка має тенденцію до зменшення (рис. 1);
2) для обсягу випуску продукції рослинництва, яка має тенденцію до зростання (таблиця 4).
Агрострахування – перспективи розвитку. Для успішного розвитку агрострахування повинна існувати чітка законодавча база. Не викликає сумнівів, що потрібно запровадити державно-приватне
партнерство в агрострахуванні, чітко прописати механізми отримання компенсації, а також зробити
максимально доступною і прозорою систему агрострахування. Наприклад, за таким підходом невеликі
фермери могли б сплачувати лише частку вартості страхової премії, решту доплачувала б держава через
спеціальний фонд (за участі Агрострахового пулу).
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(а)						

(б)

Рис.1. Графічна візуалізація лінійного тренду для премій з агрострахування (а) і для тарифної
ставки (б). Фактичні дані позначено символами «+» та «Δ», тренди показано пунктирними лініями

У попередніх дослідженнях авторів (Л.Ш.) запропоновано механізм і фінансове забезпечення такого
державно-приватного партнерства у страхуванні, яке могло б зацікавити всі сторони: підприємства АПК,
страховиків, державу [9–10]. За таким підходом Агростраховий пул може узяти на себе виконання функцій узгодження правил гри на ринку, а також інтересів усіх його учасників.
Висновки. Проведений аналіз показав, що агрострахування в Україні переважно здійснюється у сфері рослинництва (погодні ризики). Аналіз часової динаміки макроекономічних показників виявив, що
частка застрахованої площі залишається незначною, а кількість постачальників послуг агрострахування
після звернення державних програм значно скоротилося.
Серед вагомих причин низького рівня розвитку агрострахування можна вважати відсутність агрострахової культури в бізнесі, недовіру до постачальників, відсутність державної підтримки, довготермінового діалогу страховиків із клієнтом.
Регіональний розріз показує нерівномірність розподілу послуг: найбільша кількість договорів агрострахування укладено в Тернопільській, Дніпропетровській, Полтавській областях.
Виявлено, що частка агрострахування у портфелі страховиків є невисокою за виключенням лише двох
страховиків: 62,86% для Української аграрно-страхової компанії (УАСК), 20,03% для «Універсальна».
Серед українських лідерів за рівнем виплат можна виділити лише чотири страхові компанії: АСКА
(623,65%), Брокбізнес (186,,18%), PZU Україна (48,21%), Провідна (37,86%).
Більшість підприємств АПК страхують лише врожаї від повної загибелі (близько 75% всіх договорів
у 2017 році), що відповідає близько 94% частки премій в агрострахуванні.
Авторами проведено дослідження впливу факторів на загальний обсяг агрострахових премій. Виявлено, що вплив більшості чинників не підкоряється лінійній функційній залежності з високим ступенем
достовірності. Найбільш впливовими факторами, що формують розвиток агрострахування, є обсяг випуску продукції рослинництва та кількість договорів агрострахування.
Прогнозування показників на основі лінійних трендів дає змогу оцінити агрострахові премії на наступні два роки на рівні 170–180 млн грн, тарифну ставку з агрострахування – на рівні 2,2–2,5%, випуск
продукції рослинництва у фактичних цінах – на рівні 550–610 млрд грн.
Успішний розвиток агрострахування, на нашу думку, має ґрунтуватися на партнерстві державного
сектору (регулятора), банків, страхових компаній та сільгоспвиробників. Прикладами для України можуть слугувати такі успішні країни, як Іспанія, Туреччина, Канада.
*Результати дослідження отримано в рамках держбюджетної теми кафедри фінансів Національного університету харчових технологій «Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності страхового ринку України в контексті європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0117U001246, наказ МОНУ № 198 від 10.02.2017 р., термін
виконання 2017–2019 рр. Керівник проекту – д.е.н, проф. Л. В. Шірінян).
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The authors investigate the problems of cryptocurrency’s use as a full-fledged currency in contemporary economic
conditions, in particular, the absence of a centralized cryptocurrency emission institutions, circulation control, transaction
anonymity and insufficient of high liquidity, as well as substantial short-term leaps in its value.
According to the results of the study the authors propose approaches of book-keeping for transactions with cryptocurrency in accounting for companies in Ukraine depending on the purpose of their use (purchase of a web-purse for operations
with cryptocurrency, purchase of cryprocurrency for the purchase of real goods or services, purchase of cryprocurrency for
speculative purposes, etc.).
Key words: virtual currency, classification of cryptocurrency, cryptocurrency, digital (electronic) currency.

Постановка проблеми. Світова фінансова криза 2008–2009 рр. призвела до зменшення довіри до
фінансових посередників та платіжних систем. Це дало поштовх до створення нового інструмента грошово-кредитної політики – криптовалют. Стрімкий попит на цей вид інструменту грошово-кредитної
політики був зумовлений здатністю застосовувати критовалюти без фінансових посередників, а також
відсутністю централізованого контрольного органу щодо її емісії та обігу. Крім того, використання криптовалюти зменшує комісію за здійснення транзакцій, а відсутність законодавчих правил призводить до
неточностей щодо її використання, а це, своєю чергою, дає можливість контрагенту заробляти великі
прибутку на волатильності курсу криптовалют та не сплачувати податки. Така невизначеність сутності
та природи виникнення криптовалют призводить до проблем її застосування на національному та міжнародному рівнях, тожі ж, виникають питання про те, як вести облік криптовалют суб’єктами господарювання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, пов’язані з криптовалютами, є досить популярними в англомовному науковому світі. Зокрема, над цією проблемою працюють такі іноземні економісти:
M. Al-Laham [7], J. Blanc [9], A. Burnie [10], J. Gans [14], F. Glazer [15; 16], J. Herbert [17], J. Hughes [18],
S. Nalamoto [21], C. Rainborn [22] та інші. Багато науковців займається питаннями дослідження сутності
цифрової валюти та її становища порівняно з фіатними грошима [7; 9; 10]. Деякі науковці також приділяють значну увагу питанню правового середовища електронних грошей, платіжних систем та цифрової
валюти [18]. Окремі праці присвячені досить детальному розгляду проблем визначення сутності криптовалюти та її технічному функціюванню [14; 15; 21]. Досить специфічною проблемою для дослідження є
визначення ціни криптовалюти [16]. В іноземних працях займає певну нішу також проблема відображення криптовалюти у системі бухгалтерського обліку [15; 22].
Серед вітчизняних науковців питаннями, пов’язаними з криптовалютою, займаються М. В. Корягін [2], В. М. Костюченко [3], О. М. Петрук [4], А. С. Стовпова [6] тощо. Зокрема, В. М. Костюченко,
А. М. Малиновська та А. В Мамонова досліджують питання сутності криптовалюти, позитивних та
негативних сторін її застосування, основних передумов ведення обліку криптовалюти в Україні [3].
О. С. Новак О. М. Петрук, А. С Стопова більше зосереджені на дослідженні основних проблемних питань, пов’язаних із веденням бухгалтерського обліку криптоактивів в Україні [4; 6]. Натомість
М. В. Корягін приділяє увагу розкриттю сутності електронних грошей та особливостям ведення їх бухгалтерського обліку [2].
Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначити онтологічні аспекти криптовалюти як економічно-облікової категорії, її основні характеристики, класифікації за різними ознаками, а також проаналізувати підходи до ведення фінансового обліку криптовалюти на прикладі підприємств України.
Навіть враховуючи значну кількість публікацій, пов’язаних із визначенням сутності криптовалюти та
її використання суб’єктами господарювання для ведення господарської діяльності, ряд проблем залишається невирішеним. Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: конкретизувати економічну природу криптовалюти та визначити її місце в цифрових валютах, виокремити класифікаційні ознаки
криптовалюти, запропонувати особливості відображення криптовалюти на рахунках бухгалтерському
обліку вітчизняними підприємствами тощо.
Виклад основного матеріалу. Згідно зі звітом Банку міжнародних розрахунків (Bank for International
Settlements) «Digital currencies», під цифровою валютою (англ. – digital currency) варто розуміти актив,
представлений у цифровому форматі, який має певні грошові характеристики. Якщо така валюта може
бути деномінована у суверенну валюту й випущена емітентом, відповідальним за перетворення цифрових грошей у готівку, то таку валюту можна визнати електронними грошима (e-money). Якщо ж така
валюта є децентралізованою, вираженою у власних одиницях вартості, то її слід визначати як віртуальну
валюту (англ. – virtual currency) [12, с. 1–4]. Однак, на на нашу думку, існує певна різниця між поняттями
«цифрова валюта» та «віртуальна валюта». Зокрема, віртуальна валюта використовується для придбання
та продажу віртуальних товарів (купівля-продаж розширених можливостей на інтернет-порталах; купівля-продаж різних ігрових артефактів в онлайн-іграх) у соціальних мережах та комп’ютерних іграх
із побудовою віртуального світу в реальному часі. Тоді як за цифрову валюту можна придбати реальні
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товари. Крім того, віртуальна валюта не має законного статусу засобу платежу, натомість цифрова валюта
досить часто має такий статус. Отож, віртуальна валюта є складовою частиною більш широкого поняття
«цифрова валюта»
Відтак, цифрова валюта є валютою у нематеріальній формі, характеризується наявністю певної вартості, визначеною певною групою юридичних чи фізичних осіб (співтовариств), одиницею розрахунку
та засобом обміну, що може передаватися в комп’ютерних мережах [7, с. 340; 14, с. 257–258]. Такий вид
валюти дає можливість зменшити транзакційні витрати, включаючи носіння фізичних грошей, зберігання та захист цих грошей, а також забезпечення короткострокової ліквідності.
Варто зауважити, що цифрову валюту можна розглядати як додаткову валюту (англ. – complementary
currency), якою за згодою певної групи осіб можна замінити суверенну валюту. До складу такої валюти
слід зараховувати локальну валюту та особисту валюту (англ. – private currency) [9, с. 5–6]. Причини їх
появи можуть бути різними, зокрема через недостатність обслуговування глобальних бізнес-процесів,
бажання зменшити валютні ризики, недостатність до джерел фінансового капіталу тощо.
Однією з перших цифрових валют є E-gold, яка була заснована у 1996 році для проведення міжнародних електронних платежів [18]. У цілому, такі цифрові валюти, як E-gold, слугували електронними
розписками про розміщення певної кількості золота на зберігання в компанії емітента цієї валюти. У цей
період з’явилося ряд подібних цифрових валют, але вже у середині 2000-х рр. велика їх кількість була заборонена через використання у шахрайських цілях. А у 2008 році програмістом чи групою програмістів
під псевдонімом Satoshi Nakamoto був створений Bitcoin, який став першою одноранговою децентралізованою електронною системою готівки [15; 21]. Із плином часу поняття «цифрова валюта» та «криптовалюта» стали тотожними в англомовній літературі.
За визначенням Satoshi Nakamoto, електронна монета є неперервним ланцюжком цифрових підписів
у вигляді блоків (англ. – blockchain), у яких зберігається інформація. За своєю суттю blockchain є публічним регістром бухгалтерського обліку, який слугує базою даних щодо операцій із придбання та продажу
криптовалюти Bitcoin, що вже відбулись. Усі криптовалюти, зокрема й Bitcoin, використовують криптографію з відкритим ключем для перевірки транзакцій між усіма учасниками. Публічний ключ розглядається як номер рахунку учасника, у той час як приватний ключ надає право на повноваження. Пара цих
ключів необхідна для створення біткоін-адреси. Усі учасники транзакцій мають електронні гаманці, які
використовуються для зберігання приватних ключів, а також електронних підписів, які репрезентують
права власності на Bitcoin.
Криптовалюти є децентралізованими цифровими валютами, які працюють в однорангових мережах, де використовуються дешеві комп’ютери («miners»), що запускають спеціалізоване програмне забезпечення, яке виконує основні функції в криптовалютній екосистемі. Таке програмне забезпечення,
що використовується кожним вузлом, створює нові блоки за допомогою криптографічних механізмів
(proof-of-work, proof-of-stake), стимулюючи такі комп’ютери використовувати їх технічні можливості для
нагромадження електронних монет критовалюти, коли вузол виявляє новий блок і зберігає повну копію
блокчейна.
Варто зауважити, що будь-яка криптовалюта має вигляд записів у спеціальній базі даних, у якій у відкритому доступі зберігаються всі транзакції. При цьому у системі відсутня можливість персоніфікації
учасників операції (анонімність) [15, с. 1–2; 17, с. 51; 21].
У цілому, операція з криптовалютою є повідомленням між учасниками, яке складається з трьох елементів:
• цифрового підпису ініціатора, що здійснюється за допомогою його приватного ключа, аби інші
вузли криптовалюти могли перевірити повідомлення на визначення, що повідомлення було надіслано
відповідним учасником;
• входів – списку записів транзакцій, які вже здійснені й зазначені в базі даних, де ініціатор був одержувачем криптовалюти, а також записів, пов’язаних із використанням криптовалюти цим же контрагентом;
• виходів – переліку способів, як кошти мають бути розподілені [17, с. 51].
Оскільки одержувач криптовалюти ідентифікується за допомогою публічного ключа, усі операції
можна простежити за допомогою blockchain, що формує механізм перевірки власності на криптовалюту.
Досить важливим питанням є модель класифікації децентралізованих цифрових валют за різними
ознаками, представлена у таблиці 1.
Зазвичай криптовалюта повинна мати токен (одиниця обліку, яка призначена для представлення
цифрового балансу у певному активі). Облік токенів ведеться в базі даних за допомогою технології
blockchain, а доступ до них здійснюється за допомогою спеціальних електронних додатків. Отож, криптовалюта вважається цифровою валютою, якщо вона:
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– є засобом збереження та накопичення вартості;
– є публічно доступною;
– підтримується технологією blockchain [10, c. 26].
При цьому значущість кожної криптовалюти визначається на основі аналізу:
– ринкової капіталізації – ціни токена, помноженого на кількість циркульованих токенів криптовалюти в обігу;
– ціни токена, яка розраховується як середньозважена ціна, де вагами виступають обсяги криптовалюти, які торгуються на різних ринках;
– пропозиції в обігу, яка вираховується з загального публічно недоступного обсягу криптовалюти;
– ліквідності, яка вимірюється за обсягами операцій за останні 24 години.
Таблиця 1
Модель децентралізованих цифрових валютних схем
Ознаки
Контроль
за грошовокредитною
політикою
Методи для
перевірки
проведених
транзакцій
та захисту
мережі
Прозорість
валютної
системи

Цифрові валюти
Приватна

Мережева/Приватна

Приватна – приватна організація здійс
нює централізовану функцію дебатування чи кредитування рахунків у криптовалютній економічній системі.

Алгоритмова – розподілена або децентралізована з криптовалютою для дебатування чи кредитування рахунків у криптовалютній економічній системі. Прикладами такої обробки є алгоритми Proof-of-Work, Proof-of-Stake тощо.

Закрита (Closed Source) – вихідний код Відкрита (Open Source) – дає можливість досліджувати вихідє конфіденційним для зацікавлених сто- ний код транзакції будь-кому для оцінки функційності, безпеки,
рін
надійності тощо.

Ціль
Здійснення транзакцій – виключно для
впровадження придбання товарів та послуг

Функція

Тип

Приклад

Транзакції
та затосування – крім
здійснення
транзакцій
наявні додаткові функції

Транзакції та плакаційні платформи – включає
2-ге покоління криптовалют для забезпечення
повноти за Т’юрінгом для сторонніх додатків
та розробки і підтримки децентралізованих
додатків (DApp).

Зовнішньо вбудоване застосуНе використовується технологія blockchain
вання технології
blockchain
Прикладні проКриптовалюта для грами, які дають
ДвонаВіртуальдодаткові функції
транзакцій – заОдноправлені
на валюта
безпечує грошові існуючим крипто
потокові
потоків
для інтероперації для при- валютам через
віртуальні
віртуальні
нет-спільзовнішній інтердбання реальних
валюти
валюти
нот
фас до технології
товарів
blockchain
Linden
Detroit
Dollars
Warcraft
Bitcoin, Ripplecoin Gridcoin
Commuin Second
Gold
nity Scrip
Life

Внутрішньо вбудоване
застосування технології
blockchain
Прикладні програми, які діють
на технології
blockchain, –
дають додаткові
функції існюючим криптовалютам

Аплікаційні
платформи

NXT

Bitcoin
2.0, Etereum

Джерело: складено авторами на основі [17, с. 32–35].

В Україні також є спроби зрозуміти сутність та принципи функціювання криптовалют. Зокрема, у
2017 році був розроблений проект закону «Про обіг криптовалюти в Україні» [5], у якому пропонується
визначення сутності криптовалюти, механізму функціювання криптовалютних бірж, порядок проведення операцій із криптовалютою. Згідно зі ст. 1, під криптовалютою слід розуміти «… програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи
блокчейн у вигляді даних (програмного коду)». При цьому контроль за обігом криптовалюти покладається на Національний банк України. Крім того, усі операції з криптовалютою мають оподатковуватися.
Вищенаведене поняття у Проекті закону [5] є не досить вдалим, оскільки воно відображає виключно
технічну сторону функціювання криптовалюти, ігноруючи при цьому економічні та юридичні сутнос166
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ті. Зокрема, у визначенні відсутнє позначення того, що криптовалюта за своєю природою є цифровою
криптовалютою, яка має хоча не всі, але конкретно визначені характеристики грошей. Крім того, це
визначення також не використовує підходів, які наводять інші міжнародні інституції, наприклад, Міжнародний банк розрахунків, Європейська служба банківського нагляду тощо. Водночас НБУ не в змозі
контролювати обіг криптовалют в Україні, оскільки він не має можливості впливати на її попит та пропозицію, тому що сам механізм блокчейн є децентралізованим. Крім того, є проблематичним створення
механізму оподаткування операцій із криптовалютою, оскільки сам механізм її створення не дає можливості ідентифікувати її користувача.
Отож, під критовалютою пропонується розуміти децентралізовану цифрову валюту, яка є публічно
доступною у певній спільноті та є засобом збереження й накопичення вартості, може бути використана
для придбання реальних товарів та послуг та підтримується технологією блокчейн.
Криптовалюти можна класифікувати за різними ознаками. Найбільш логічну класифікацію криптовалют розробили A. Burnie, J. Burnie та A. Henderson. Зокрема, вони усі криптовалюти пропонують розподілити на декілька груп:
• crypto-transactions (з англ. дослівно «крипто-транзакції») – це криптовалюти, які призначені для
операцій, пов’язаних із придбанням реальних товарів чи послуг, які розроблені для подолання залежності від центральних органів управління, скорочення кількості транзакцій, поліпшення масштабності та
підвищення ліквідності. Яскравим прикладом такого типу криптовалют є Bitcoin;
• crypto-fuel (з англ. дослівно «крипто-паливо») – це криптовалюти, які дають можливість розробникам на їх основі (як паливо) створювати децентралізовані додатки на базі blockchain, що працюють за
принципом «розумних контрактів». Прикладами таких криптовалют є Ethereum, Ethereum Classic, EOS
тощо;
• crypto-voucher (з англ. дослівно «крипто-ваучер») – це криптовалюти, токени яких дають право на
попередньо визначений актив. Наприклад, 1 токен криптовалюти Tether є обмінним на 1 долар США.
Отож, курс Tether прив’язаний до курсу долара США й не містить великих коливань курсу [10, с. 27–29].
На сучасному етапі в наукових колах точаться дискусії з приводу віднесення криптовалюти до складу
валюти або, все ж таки, до складу нематеріальних активів чи фінансових інструментів [15; 22]. Враховуючи те, що криптовалюта відповідає усім критеріям визнання активів (визначення ціни та ймовірність
вигоди в майбутньому), на нашу думку, у цій дилемі потрібно відштовхуватися від принципу превалювання змісту над формою.
З одного боку, будь-яка валюта використовується як засіб торгівлі, збереження вартості та одиниця
обліку для порівняння вартості різних товарів [8; 20; 23]. Для того, щоб криптовалюта була засобом зберігання вартості, користувачі цієї валюти мають кількісно оцінити власні очікування щодо майбутньої
її вартості. Так, для визначення вартості валюти використовуються різні теоретичні моделі (interest rate
arbitrage, covered interest rate parity, supply and demand equilibrium тощо). Однак переважна більшість цих
моделей стосується визначення відсоткової ставки, яка вираховується центральними банками [19]. Проте для визначення вартості криптовалюти використання більшості таких моделей є безглуздим, оскільки
користувачі визначають її цінність самостійно за допомогою інтернет-ресурсів, а не за допомогою відсоткових ставок. Враховуючи те, що пропозиція криптовалюти є детермінованою та децентралізованою,
ціна такої валюти залежить виключно від попиту на неї. Натомість, продавці можуть лише визначити
вищі ціни на товар, сподіваючись, що з’являться контрагенти, які будуть готові заплатити за нього таку
вартість. Своєю чергою інноваційність такого продукту як криптовалюта та її глобальність за допомогою мережі Інтернет призводять до експодентиційного росту попиту на неї, а це підвищує волатильність
цін [15; 16]. Отож, кожен новий користувач в Інтернеті генерує обсяги торгівлі на біржі, обмінюючи
усталену валюту на криптовалюту. Також за допомогою криптовалюти здійснюються придбання фізичних товарів та послуг. Зокрема, у грудні 2017 року уряд Венесуели повідомив про створення нової
криптовалюти Petro, яка є забезпеченою нафтою та іншими корисними копалинами, яку можна буде
використовувати для міжнародних розрахунків. Однак на практиці нічого з цього не вийшло [11; 13].
Таким чином, криптовалюта починає слугувати як засіб торгівлі, а отже, і як засіб зберігання вартості.
З іншого боку, криптовалюта не є повністю законним платіжним засобом, оскільки більшість компаній у світі поки що не працюють із нею. Також її не визнають як платіжний засіб у багатьох країнах на
законодавчому рівні. Зокрема, Центральний банк Фінляндії заявив, що Bitcoin не є ні валютою, ні навіть
електронним платіжним засобом, оскільки такі об’єкти повинні мати відповідного емітента, відповідального за їх діяльність. Також Центральний банк Китаю заборонив будь-які операції з віртуальною
валютою, зазначивши, що це незаконний платіжний засіб, який не має жодного правового статусу. Варто
також зазначити, Bitcoin не має навіть законного розробника (відомий тільки псевдонім), а отже, це підтверджує, що цей об’єкт не є поки що у правому полі.
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Також досить спірним є питання, що криптовалюта, зокрема Bitcoin, може повною мірою слугувати
аналогом готівки, оскільки він не є високоліквідним активом. Не зважаючи на те, що Bitcoin може бути
конвертований у суверенну валюту, його не можна обміняти в будь-якому банку, його не можна поставити на депозит чи отримати в ньому кредит. Лише деякі спеціальні банкомати в деяких країнах можуть
видати Bitcoin. Вищенаведені ознаки не дають можливості визначити криптовалюту як повноцінні гроші. Однак для потреб бухгалтерського обліку, якщо криптовалюта купується з метою придбання реальних товарів чи послуг, то її слід обліковувати на рахунках грошей або їх еквівалентів. Зокрема, для таких
потреб пропонується створити новий субрахунок 336 «Критовалюта для потреб придбання товарів та
послуг». Але в цьому питанні залишається невирішеним, як юридично підтвердити те, що криптовалюта
купується для потреб придбання реальних товарів чи послуг.
Криптовалюта не може розглядатися як нематеріальний актив, не зважаючи на те, що вона відповідає всім критеріям визнання активу, не має фізичної форми та може бути ідентифікована. При цьому,
криптовалюту використовують у більшості випадків для спекулятивних операцій. Тому неможливість
віднесення криптовалюти до складу нематеріальних активів можна пояснити тим, що IAS 38 «Intangible
Assets» [24] не розглядає фінансові інструменти як нематеріальні активи. Крім того, використання криптовалют суб’єктом господарювання не дає йому жодних конкурентних переваг. У складі нематеріальних
активів пропонується обліковувати лише платні електронні гаманці, які придбаваються для зберігання
криптовалюти. Однак вартість криптовалюти, яка міститься на такому гаманці, не може обліковуватися як нематеріальний актив. У цьому разі підприємство має реєструвати електронний гаманець не під
псевдонімом, а під реальною назвою. Фактично це можна реалізувати, але це підриває один із головних
принципів роботи криптовалют, для чого вони створювалися, – порушення принципу анонімності.
У зв’язку з недавньою появою такого інструменту, як криптовалюта, його можна ототожнювати зі спекулятивним активом. Наприклад, при купівлі за допомогою Bitcoin реальних товарів не відображаються
в базі даних Blockchain записи щодо таких транзакцій. Тобто в базі даних Blockchain фіксуються записи лише даних щодо купівлі чи продажу Bitcoin. Дослідження F. Glaser, K. Zimmermann, M. Haferkorn,
M. Weber та M. Siergin засвідчує, що нові користувачі криптовалют, зокрема Bitcoin, придбавають його
у більшості випадків радше як альтернативний актив [15], ніж як валюту. При цьому варто зауважити,
що нові користувачі Bitcoin будують свої майбутні очікування щодо цін на криптовалюту на основі інформації, яку вони можуть отримати в будь-якому відкритому джерелі, яким може слугувати соціальні
медіа, статті у ЗМІ, інтернет-спільноти тощо. Оскільки на сучасному етапі відсутня методологія ціноутворення для більшості криптовалют, то ці джерела і є базою формування ціни на криптовалюти. При
цьому, враховуючи інноваційний характер та нестабільність цін на криптовалюти, інвестори, які вкладають кошти в них, усвідомлюють високу ризиковість власних капіталовкладень.
Кожен новий користувач, який придбаває Bitcoin, зберігає їх на електронному гаманці та очікує росту
їх ціни. При цьому досить мала кількість користувачів Bitcoin використовують їх для придбання товарів
чи послуг. Крім того, результати дослідження засвідчили низьку реакцію на погані новини щодо криптовалют [15]. Отож, для потреб спекуляцій цей товар є нееластичним, оскільки середньостатистичний
інвестор криптовалют очікує позитивної динаміки його ціни.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фінансовим інструментом є
«…цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові
контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право
на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони)…» [1]. Отож, криптовалюту доцільно
вважати спекулятивним фінансовим інструментом за умови, що її придбавають для очікування росту
ціни, а потім перепродажу. Для придбання та реалізації криптовалюти з метою отримання прибутку від
короткострокових коливань ціни на криптовалюту О. М. Петрук та О. C. Новак пропонують використовувати субрахунок 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» [4, с. 52–53]. Теоретично також можна погодитися з пропозицією авторів про використання субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»,
якщо криптовалюта купується з метою отримання прибутку від довгострокового коливання цін (більше
1 року чи операційного циклу) [4, с. 53], але на практиці найчастіше такі операції здійснюються на короткостроковій основі, тому більш пріоритетним, на нашу думку, є використання саме субрахунку 352
«Інші поточні фінансові інвестиції».
Оскільки криптовалюту використовують як спекулятивний актив, виникає потреба відображення в
обліку короткострокової зміни її вартості. Зокрема, для дооцінок та уцінок криптовалюти доцільно ви-
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користовувати субрахунки 740 «Дохід від зміни вартості фінансових інструментів» та 970 «Витрати від
зміни вартості фінансових інструментів».
Підприємства можуть також самостійно створювати криптовалюту, наприклад, за допомогою процесу майнінгу (створення нових блоків блокчейну). Виникає потреба обліку витрат майнінгу, куди можна
врахувати вартість електроенергії, яка була використана на створення нових блоків, витрати праці персоналу, який займається майнінгом тощо. Такі витрати пропонується обліковувати на субрахунку 977
«Інші витрати звичайної діяльності». Якщо в результаті процесу майнінгу буде створено певну суму
криптовалюти, то витрати майнінгу пропонується капіталізувати на субрахунку 352, що дасть змогу показати обліку створену криптовалюту власними силами.
У цілому, запропоновані типові проводки з бухгалтерського обліку криптовалюти подано у таблиці 2.
Таблиця 2
Відображення в обліку господарських операцій із криптовалютою
№

Зміст господарської операції

1. Придбання веб-гаманця для операцій із криптовалютами
2.
3.
4.
5.

Придбання криптовалюти для купівлі реальних товарів чи послуг
Придбання криптовалюти для спекулятивних цілей
Підвищення ціни криптовалюти, яка міститься на веб-гаманці
Зменшення ціни криптовалюти, яка міститься на веб-гаманці

Реалізація криптовалюти після різкого підвищення ціни на неї (спекулятивний ефект):
– отримання доходу від суттєвого підвищення ціни на криптовалюту;
– списано вартості придбання криптовалюти;
6.
– нараховано дохід від реалізації криптовалюти;
– списано спекулятивну дооцінку вартості криптовалюти;
– отримано кошти від продажу криптовалюти
7. Витрати майнінгу на створення власними силами криптовалюти
Відображення створення нового блокчейну та створення певної суми криптовалюти (капіталізація витрат майнінгу)
9. Використання створеної власними силами криптовалюти для придбання товарів та послуг

8.

Д-т
154
127
336
352
352
970

К-т
31
154
31
31
740
352

352

740

971
377
377
311
977
641
685

352
741
352
352
685
685
31

352

977

336

352

Джерело: складено авторами.

Враховуючи все вище запропоноване, не можна не погодитися з думкою А. С. Стовпової про те, що
операції, пов’язані з криптовалютою важко обліковувати у системі бухгалтерського обліку підприємства
через неможливість документального їх підтвердження [6, с. 78–79].
Висновки. Криптовалюта є цифровою валютою, яка не повною мірою відповідає всім характеристикам фіатних грошей. Зокрема, відсутність централізованого інституту емісії криптовалюти та контролю
за її обігом, анонімність проведення транзакцій та не досить висока ліквідність, а також суттєві короткострокові скачки її вартості не дають можливості в сьогоднішніх умовах економічних відносин використовувати її як повноцінну валюту. Це призводить також до проблем відображення операцій із криптовалютою в обліку. Не зважаючи на те, що вона відповідає всім критеріям визнання активів, різноманітність
способів її використання не дає можливості створити єдиний підхід до визначення облікової природи
криптовалюти (грошовий еквівалент, нематеріальний актив, фінансовий інструмент тощо).
Отже, відображати в обліку операції з криптовалютою пропонується залежно від цілі їх використання. При цьому залишається відкритим питання юридичної фіксації таких фактів у системі бухгалтерського обліку підприємства.
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ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті представлені результати дослідження системи вищої освіти України, яке базується на використанні економетричних методів і системного підходу, а також доступної офіційної статистичної інформації. Виділено основні фактори внутрішнього й зовнішнього середовища системи вищої освіти та запропоновано концептуальні моделі, що відображають взаємодію цих чинників у процесі функціювання системи вищої освіти України. На
основі доступної статистичної інформації побудована економетрична модель попиту на послуги вищої освіти, а
також на її основі здійснено економіко-математичний аналіз.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПРОСА
НА УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье представлены результаты исследования системы высшего образования Украины, которое базируется на использовании эконометрических методов и системного подхода, а также доступной официальной статис
тической информации. Выделены основные факторы внутренней и внешней среды системы высшего образования
и предложены концептуальные модели, отображающие взаимодействие этих факторов в процессе функционирования системы высшего образования Украины. На основе доступной статистической информации построена
эконометрическая модель спроса на услуги высшего образования, а также на ее основе осуществлен экономико-математический анализ.
Ключевые слова: человеческий капитал, система высшего образования, линейная регрессия, экономико-математический анализ.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF DEMAND
FOR HIGHER EDUCATION SERVICES IN UKRAINE
The article presents the results of a study of higher education system in Ukraine, which is based on the use of econometric methods and a systematic approach, as well as available official statistical information. The main factors of the internal
and external environment of the higher education system are highlighted and conceptual models that reflect the interaction
of these factors in the process of higher education system functioning of Ukraine are proposed. On the basis of available
statistical information, an econometric model of demand for higher education services has been built, and an economic and
mathematical analysis on its basis has been carried out.
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Постановка проблеми. Характерною особливістю перехідного етапу постіндустріальної економіки
є накопичення людського капіталу, під яким потрібно розуміти сформований у результаті інвестицій та
накопичений людиною певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій або тій сфері суспільного виробництва, сприяє підвищенню продуктивності
праці й тим самим впливає на зростання доходів цієї людини [5].
Формування та нарощування людського капіталу відбувається, насамперед, у системі освіти і професійної підготовки, однією з ключових складових якої є система (точніше підсистема) вищої освіти.
Із точки зору людського капіталу вища освіта розглядається не як один із видів невиробничого споживання, а як інвестиції в людину. Таке інвестування здійснюється двояко: і як матеріальне – вкладення
фінансових коштів і ресурсів, і як витрати часу і сил, при цьому, з точки зору ринкової економіки, ці
витрати розглядаються як ефективні інвестиції, віддачу від яких слід очікувати в майбутньому внаслідок
активної діяльності власника людського капіталу.
Отож, актуальним є аналіз і прогнозування процесів, які відбуваються в сфері вищої освіти, у зв’язку
з усвідомленням суспільством необхідності здійснювати інвестиції в людський капітал. Невід’ємною
складовою такого аналізу, безсумнівно, є виявлення основних факторів, що визначають ефективність
функціювання системи вищої освіти й дозволяють відшукати механізм та інструменти управління цією
системою.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Система вищої освіти як складова всієї системи професійної освіти характеризується досить високим ступенем складності як структури, так і процесів, які
в ній відбуваються. Ефективним методом дослідження таких систем є економіко-математичне моделювання, яке використовує широкий арсенал сучасних математичних методів і моделей, які базуються
на досягненнях різних математичних дисциплін, таких як математичне програмування, економетрика,
теорія графів, теорія катастроф, теорія фракталів, теорія нейронних мереж і т.п.
Аналіз літературних джерел із цієї тематики показав, що питання економіко-математичного моделювання системи професійної освіти постало на порядку денному відносно недавно. Як наслідок у цьому
питанню присвячена відносно невелика кількість робіт вітчизняних і зарубіжних учених. Серед учених,
які присвятили свої роботи вивченню цього питання, слід відмітити таких, як Д. Айстраханов, В. Дядичев, М. Зеленська, О. Карпюк, Г. Мамонова, Г. Костенко, Т. Огаренко, О. Польдін, А. Родіонов та інші.
Критичний аналіз останніх публікацій дозволяє дійти до таких висновків. По-перше, основна частина робіт присвячена економіко-математичному моделюванню освітнього процесу на мікрорівні – рівні
окремого закладу вищої освіти (ЗВО) [6, 8, 10] і регіональному рівні [2, 3, 4, 7, 9, 12]. По-друге, та незначна частина робіт, присвячена моделюванню освітнього процесу на макрорівні, розглядає, як правило,
тільки окремий компонент освітнього процесу в країні, а саме процес вступу абітурієнтів до ЗВО України [11] (при досить обмеженому врахуванні факторів) або до професійно-технічних навчальних закладів
[1]. Слід зазначити, що, незважаючи на деяку обмеженість постановки задачі дослідження, у цих двох
роботах досить ефективно задіяний апарат і методологія економетричного моделювання.
Отож, слід визнати, що питання всебічного економіко-математичного моделювання системи вищої
освіти як об’єкта дослідження в цілому на макрорівні залишається в більшій мірі відкритим і вимагає
продовження й розширення досліджень у цьому напрямку.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є представити основні практичні результати дослідження системи вищої освіти України, яке базується на використанні економетричних методів і системного
підходу, а також доступної офіційної статистичної інформації.
Виклад основного матеріалу. Із точки зору системного підходу, система вищої освіти України, як
було відзначено вище, є складною системою. Входом цієї системи є потік абітурієнтів, який формується,
в основному, за рахунок випускників 11-х класів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, спеціалізованих шкіл, технікумів, коледжів та інших категорій населення, які мають право на вступ до ЗВО країни.
Виходом системи є кваліфіковані фахівці (бакалаври та магістри), що, власне кажучи, і є кінцевою метою й результатом функціювання системи вищої освіти (ВО).
Для побудови потенційно можливих економетричних моделей, що відбивають взаємозв’язок і взаємодію факторів внутрішнього та зовнішнього середовища системи ВО, введені такі позначення:
• залежні змінні: U – кількість абітурієнтів, які вступили до ЗВО, W – кількість випускників ЗВО;
• фактори зовнішнього середовища: x Ej – фактори, які описують економічну ситуацію, x Dj – фактори, які описують соціально-демографічну ситуацію, x Lj – фактори, які описують ситуацію на ринку
праці, x Pj – фактори, які описують політико-правову ситуацію, x Rj – фактори, які описують науковотехнічну ситуацію;
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• фактори внутрішнього середовища: x Mj – фактори, які описують матеріально-технічне забезпечення системи ВО, x Fj – фактори, які описують фінансове забезпечення системи ВО, x Sj – фактори,
які описують навчально-виховний процес у системі ВО, x ij – фактори, які описують інформаційне забезпечення системи ВО, x Nj – фактори, які описують навчально-виховний процес в системі ВО.
Тоді концептуальні економетричні моделі попиту на послуги вищої освіти (1) та пропозиції фахівців
із вищою освітою на ринку праці (2) будуть мати вигляд
(1)
U = f x Ej , x Dj , x Lj , x Pj , x Rj , ε ,						
. 					
(2)

(
)
W = f (x Uj , x Fj , x Mj , x Sj , x ij , x Nj , ε )

Виходячи з наявних статистичних показників [13], було здійснено побудову лінійної моделі попиту
на послуги вищої освіти (1) для статистичних показників за 2000–2016 рр. (17 спостережень) і проведено
її економіко-математичний аналіз.
Кореляційний аналіз, а також тести на мультиколінеарність дозволили відібрати змінні економетричної моделі (1), між якими не було б мультиколінеарності. До попередньо відібраних таким чином пояснювальних змінних моделей з метою отримання коректної специфікації моделі у подальшому було
застосовано процедуру покрокової регресії та RESET–тест Рамсея на помилки специфікації. Отож, у
загальному вигляді остаточно економетричну модель попиту на послуги вищої освіти було специфіковано в такому вигляді
U = b 0 + b1x D 2 + b 2 x L1 + ε ,							
(3)
де x D 2 – загальний показник чисельності випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та які одержали атестат про повну загальну середню освіту і спеціалістів, які закінчили навчальні
заклади І–ІІ рівнів акредитації, x L1 – кількість працевлаштованих службою зайнятості не зайнятих трудовою діяльністю громадян.
Оцінювання параметрів моделі (3), а також її статистичний аналіз, як і попередня процедура специфікації моделі, було виконано у середовищі економетричного пакету EViews 8.0. Оцінена модель при
цьому має такий вигляд
(4)
U = 100,699 + 0,192x D 2 + 0,238x L1 + e 						
і характеризується такими статистичними показниками якості:
• коефіцієнт множинної кореляції – 0,959;
• коефіцієнт детермінації – 0,919;
• розрахункове значення критерію Фішера F = 79,710 ;
• критичне значення критерію Фішера Fкр = 3,74 для рівня значущості 0,05;
• t – статистика для параметрів моделі:
t b0 = 4,274 ;
t b1 = 3,204 ;
t = 6,139 ;
b2

критичне значення критерію Стьюдента t кр = 2,145 для рівня значущості 0,05.
Отож, оцінена модель є якісною, має високий рівень адекватності та є статистично значущою для
рівня значущості 0,05.
Перевірка отриманої моделі на автокореляцію залишків (тест Дарбіна–Уотсона, тест Бреуша–Голдфрі), гетероскедастичність (тести Уайта, Глейсера та Бреуша–Пагана–Голдфрі) і нормальність розподілу залишків (тест Жарке–Бера) показали відсутність автокореляції й гетероскедастичності залишків,
а також підтвердили гіпотезу про нормальний закон розподілу залишків моделі, що дозволяє з великим
рівнем довіри використовувати побудовану модель для подальшого економіко-математичного аналізу.
Висновки.
Отож, можна стверджувати таке:
– при збільшені загальної чисельності випускників 11-х класів загальноосвітніх середніх шкіл, які
отримали атестат про повну загальну середню освіту, і спеціалістів, які закінчили навчальні заклади І–ІІ
рівнів акредитації, на 1 тис. чоловік, при незмінній кількості працевлаштованих зареєстрованих безробітних, чисельність абітурієнтів, які вступили до закладів вищої освіти, у середньому може збільшитись
на 192 людини; а у разі зростання чисельності працевлаштованих зареєстрованих безробітних на 1 тис.
чоловік, за незмінної загальної чисельності випускників 11-х класів загальноосвітніх середніх шкіл, які
отримали атестат про загальну середню освіту та спеціалістів, які закінчили навчальні заклади І–ІІ рівнів
акредитації, кількість абітурієнтів, які вступили до закладів вищої освіти, у середньому може збільшитись на 238 чоловік;
174
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при збільшені загальної чисельності випускників 11-х класів загальноосвітніх середніх шкіл, які
отримали атестат про повну загальну середню освіту, і спеціалістів, які закінчили навчальні заклади І–ІІ
рівнів акредитації, на 1%, при незмінній кількості працевлаштованих зареєстрованих безробітних, чисельність абітурієнтів, які вступили до закладів вищої освіти, у середньому може збільшитись на 0,26%;
а у разі зростання чисельності працевлаштованих зареєстрованих безробітних на 1%, за незмінної загальної чисельності випускників 11-х класів загальноосвітніх середніх шкіл, які отримали атестат про загальну середню освіту, та спеціалістів, які закінчили навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації, кількість
абітурієнтів, які вступили до закладів вищої освіти, у середньому може збільшитись на 0,48%;
стандартизовані коефіцієнти регресії дорівнюють відповідно: b*D 2 = 0,351 та b*L1 = 0,672 . Отже, кількість абітурієнтів, які вступили до закладів вищої освіти, насамперед, визначається фактором працевлаштування зареєстрованих безробітних, а в другу – загальною чисельністю випускників 11-х класів
загальноосвітніх середніх шкіл, які отримали атестат про загальну середню освіту, та спеціалістів, які
закінчили навчальні заклади I–II рівнів акредитації.
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МОДЕЛІ ІНФОРМАТИВНОГО СИГНАЛУ
З ДВОМА ТИПАМИ АГЕНТІВ І ПРИНЦИПАЛОМ
Проаналізовано роль інформативних сигналів у теорії контрактів для зменшення інформаційної прогалини
між принципалом та агентом. Розглянуто основні моделі контрактних стосунків принципал-агент з урахуванням верифікованих і неверифікованих екзогенних сигналів, що надходять ex ante і ex post. Запропоновано модель
контрактного процесу, у якій сигнал верифікується ex post, але доступний агентові ex ante і дозволяє останньому
уточнити припущення про майбутню ефективність.
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МОДЕЛИ ИНФОРМАТИВНОГО СИГНАЛА
С ДВУМЯ ТИПАМИ АГЕНТОВ И ПРИНЦИПАЛОМ
Проанализирована роль информативных сигналов в теории контрактов для уменьшения информационного разрыва между принципалом и агентом. Рассмотрены основне модели контрактних отношений принципал-агент с
учетом верифицируемых и неверифицируемых экзогенных сигналов, поступающих ex ante и ex post. Предложена
модель контрактного процесса, в котором сигнал верифицируется ex post, но доступен агенту ex ante и позволяет
последнему уточнить предположение о будущей эффективности.
Ключевые слова: теория контрактов, информационный сигнал, ex ante, ex post, верифицируемость.
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MODELS OF INFORMATION SIGNAL WITH TWO TYPES OF AGENTS AND A PRINCIPAL
Role of information signals in contract theory in decreasing of information gap between principal and agent is analyzed.
Main causes of information asymmetry are described and its impact on the outputs and on the expected utility of an agent
and of a principal is estimated. We consider main models of contract relation that take into account verifiable and nonverifiable exogenous signals ex ante and ex post. Generally, a signal is either available ex ante and used by a principal to improve
a contract that will be proposed to an agent, or available and verifiable ex post by the Court of Justice and the contract is
directly dependent on the signal. The objective of the principal is to decrease information rent paid to more efficient agents
to prevent them from pretending to be less efficient ones. We propose a model of contract process with an ex post verifiable
signal that is ex ante accessible by the agent, which allows the latter to make his assumption on future efficiency more precise. It is assumed that agent’s type can attain two values (higher and lower) that correspond to more and less production
costs and therefore to less and more efficient agents respectively. An a priori probability distribution of the types is known,
but the signal “replaces” it with a conditional probability distribution that depends on the state of nature. A reason to consider such a framework is possibility that some information is available to an agent at more early stage of contract process.
Key words: contract theory, information signal, ex ante, ex post, verifiability

Постановка проблеми. Нерівномірність розподілу інформації між учасниками ринку, тобто асиметрія інформації, останнім часом є предметом багатьох досліджень. У теорії контрактів асиметрія інформації пов’язана з тим, що різні учасники контрактного процесу мають різну інформацію щодо умов угод.
При цьому розглядають два типи асиметрії інформації:
• прихована інформація, коли одна сторона володіє повнішою інформацією;
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• приховані дії, коли один суб’єкт економічної угоди здійснює дії, що не спостерігаються іншим
суб’єктом.
Проблеми, пов’язані з подоланням цих типів асиметрії інформації, в теорії контрактів вирішуються
розробкою оптимальних контрактів, які в першому випадку направлені на виявлення типу агента, а в
другому – на розробку стимулів, що зменшують можливість прихованих дій.
Отож, у теперішній ситуації економісти постали перед необхідністю враховувати асиметрію інформації при прийнятті економічних рішень і побудові економіко-математичних моделей та пошуком методів боротьби з цією проблемою.
Аналіз останніх досліджень та публікацій Теорія ринків, на яких присутня асиметрія інформації,
широко досліджується ще з кінця минулого століття. Класичний приклад негативного впливу асиметрії інформаціїї на ефективність функціювання ринку описаний в роботі Дж. Акерлофа (ринок вживаних автомобілів). Ця проблема досліджувалась також у роботах Нобелівських лауреатів Дж. Стігліца,
М. Спенса [3, 8].
Особливо активізувались дослідження, пов’язані з асиметрією інформації контрактною теорією, у
зв’язку з системною кризою 2008 року. Питанням характиристики асиметрії інформації і її впливами на
структуру ринку займались такі вчені: С. Авдашова, Н. Розанова, М. Єрмошенко, Т. Кричевська [4, 6, 7].
М. Спенс розглядав способи подолання асиметрії інформації, розробивши «теорію ринкових сигналів»,
яка показувала, як ефективні працівники можуть сигналізувати про свою працездатність працедавцям
шляхом здійснення затрат на освіту [3].
Мета та завдання дослідження полягає в аналізі й дослідженні існуючих моделей інформативних
сигналів для стосунків принципала й агента та створенні нової моделі, у якій сигнал отримується агентом і збільшує інформаційну прогалину.
Виклад основного матеріалу. У стандартній ринковій ситуації ціна однозначно і протилежно впливає на попит і пропозицію і є ринковим механізмом забезпечення рівноваги. Особливістю цієї ситуації є
те, що зміна ціни може здійснювати неоднозначний вплив на попит. Наприклад, зниження ціни призводить в умовах повної інформації до збільшення попиту за рахунок ефекту заміщення й ефекту доходу. В
умовах асиметрії, зниження ціни може впливати на середню якість товару, що призводить до зменшення
попиту. Це може вплинути на величину пропозиції і призвести до зникнення ринку цього товару. У роботі вперше пораховано економічні збитки від асиметрії інформації в зв’язку з нереалізованими угодами.
Можна адаптувати цей приклад до ринку праці. Припустимо, що є дві категорії робітників: високопродуктивні й низькопродуктивні. В умовах повної інформації їх заробітна плата встановлюється на
рівні граничних корисностей робітників. В умовах асиметрії інформації власник не може розпізнати, хто
з робітників є висококваліфікованим, а хто низькокваліфікованим, тому заробітна плата встановлюється
на рівні середньоринкової. У результаті на ринку встановлюється ситуація несприятливого відбору, коли
у висококваліфікованих робітників зникає мотивація виходити на такий ринок. У перспективі на ринку
залишаються тільки низькокваліфіковані робітники. Знаючи це, фірми відмовляються переплачувати. У
цілому, як констатує Дж. Акерлоф [1], на ринках з асиметрією інформації товари низької якості «витісняють» якісні товари, тобто «виникає тенденція до зменшення як середньої якості товарів, так і розміру
ринку».
Для вирішення проблеми асиметрії інформації використовується теорія контрактів, яка виникла в
рамках нової інституціальної теорії. Розглянемо модель принципал-агент [2, 5]. Нехай маємо принципала й агентів. Кожен агент має приватну характеристику θ – тип агента. У якості типу агента може
виступати продуктивність працівника, рівень освіти, якість товару, що продається, тощо. Припустимо,
що параметр θ може приймати два значення: θ1 з імовірністю v і θ2 з імовірністю 1-v, причому менше
значення θ1 відповідає ефективнішому типові (з меншими витратами). Принципал, наймаючи агента,
отримує благо q(θ), за яке платить t(q, θ). Функція корисності агента має вигляд UA (q, θ) = – θq(θ), де
θq(θ) – витрати (ми припускаємо, що витрати агента прямо пропорційні кількості виробленого блага).
Для функції корисності агента виконується умова Спенса: тобто
. Крім того,
вважаємо, що агент є ризикофобом, тобто
Задача агента має вигляд:
UA (q, θ) →
.
У класичній моделі несприятливого відбору допускається або ввігнутість функції корисності й лінійність витрат (як в цьому випадку), або лінійність витрат і опуклість функції корисності.
Принципал пропонує агенту контракт (t(q,θ),q), за яким отримує певну кількість блага q, корисність
якого S(q), тобто задача принципала зводиться до такої задачі максимізації:
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S(q) – t(q,θ) →
.
при обмеженнях участі:
t(q1,θ1) – θ1,q1 ≥0,
t(q2,θ2) – θ2,q2 – ≥0.
Розглянемо дві ситуації; коли принципал володіє інформацією про тип агента (умови симетричної
інформації) і коли принципал не знає типу агента (умови несиметричної інформації).
В умовах симетричної інформації принципал пропонує агентам такі контракти, при яких можливо
забрати весь залишок (economical surplus), тобто θiqi* = t(qi*θi). При цьому, згідно з принципом граничної
корисності, має виконуватись: S(qi*) = θi. У разі асиметричної інформації припускається, шо принципал
не знає типу агента, а знає розподіл імовірностей цих типів. Тоді контракти, оптимальні для симетричної
інформації, не будуть оптимальними для цього випадку, оскільки агенти першого типу замість контракту (t1, q1) виберуть контракт (t2, q2), призначений для другого типу. Це пов’язано з тим, що функція
корисності є зростаючою по θ. Також можна показати, що агенти другого типу не виберуть контракт,
який призначений для агентів першого типу.
Задача принципала в цьому разі полягає в розмежуванні агентів: принципал повинен запропонувати
таке меню контрактів, при якому кожному агенту було б вигідно вибрати контракт, який призначений
безпосередньо для нього.
У цьому випадку задача принципала матиме вигляд:
V(S(q↓1) – (q↓1, θ↓1)) + (1 – v)(S(q↓2) – t((q↓2, θ↓2)) →
,
при обмеженні участі (працівникові вигідно працювати, а не бути безробітним):
t(q1,θ1) – θ1,q1 ≥ 0
IR 1,
t(q2,θ2) – θ2,q2 ≥0
IR 2,
і при обмеженні сумісності стимулів (працівникові вигідно вибрати саме свій тип, а не прикидатися
іншим):
t(q1,θ1) – θ1,q1 ≥ t(q2,θ2) – θ2,q2
IC 1,
t(q2,θ2) – θ2,q2 ≥ t(q1,θ1) – θ1,q1
IC 2.
При цьому умови IR називаються обмеженнями участі, а обмеження IC – обмеженнями самовідбору.
При цьому перші два обмеження характеризують умови, при яких агент візьме участь у контракті, а наступні два – умови, при яких агент вибере саме свій контракт.
Відомо (щодо подробиць див. [5]), що оптимальне меню контрактів повинне володіти такими властивостями:
1. Умови IR 2 і IC 1 перетворюються в рівності.
2. Умови IR 1 і IC 2 є строгими нерівностями.
q2 ≤ q1
q1 = q1*, q2 ≤ q2*
Останній факт пов’язаний із поняттям інформаційної ренти [5], що дорівнює корисності, яку отримує
агент першого типу завдяки можливості видати себе за другий тип й отримати контракт, який призначений для другого типу. Отож, ефективнішому типу принципал повинен призначити більшу ренту, щоб
«переконати» його прийняти контракт, що відповідає його типу.
Дуже часто агент високого типу є зацікавленим у тому, щоб виявити свій тип. Здійснити це він може
через інформативні сигнали, за допомогою яких можна подолати асиметрію інформації. Уперше «теорія
ринкових сигналів» була розроблена Спенсом [3] для опису того, як ефективні працівники можуть сигналізувати про свою працездатність працедавцям шляхом здійснення затрат на освіту. У загальному, в
якості сигналів можуть виступати гарантія, запорука, репутація фірми, сертифікати якості, ліцензії тощо.
У статті ми спершу розглядаємо наслідки різних інформаційних сигналів, які подає агент вищого
типу для покращення контракту. Ідея полягає в тому, щоб показати, який вплив екзогенної інформації
на оформлення контракту принципалом. Спостереження за продуктивністю в простій агент-принципал
моделі, а також моніторинг та аудит структури зв’язків між принципалом й агентом дозволяють знизити
прогалини в інформації з боку принципала на користь агента.
Водночас ми розглядаємо ситуацію, коли екзогенний сигнал отримується агентом і, відповідно,
збільшує інформаційну прогалину. Ми проаналізуємо, як це впливає на очікувану корисність агента та
принципала.
Ex post верифікований сигнал
Припустимо, що принципал може спостерігати ex post верифікований сигнал σ, який подає агент і
який корелює з типом θ. «Верифікованість’» означає, що існує арбітр (суд, Court of Justice), який може
юридично встановити факт і зміст сигналу, тому від нього можна узалежнити контракт. Цей сигнал
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подається після агентового вибору (як варіант, після агентової відповіді на прямий механізм виявлення). Цей контракт може бути зумовлений агентовими звітами і спостережуваним сигналом, який надає
інформацію про базовий стан. Для спрощення вважаємо, що сигнал може набувати тільки два значення
σ1 і σ2. Припустимо, що умовна ймовірність реалізації цих сигналів буде: μ↓1 = P{σ = σ↓1 | θ = θ↓1}= ,
μ↓2 = P{σ = σ↓2 | θ = θ↓2}= .
Якщо виконується умова, то сигнал буде неінформативним.
Приймемо наступні позначення для інформаційної ренти:
u11=t(θ1,σ1) – θ1 q(θ1,σ1), u12=t(θ1,σ2) – θ1 q(θ1, σ2), u21 = t(θ2, σ1) – θ2 q(θ2, σ1), u22 = t(θ2, σ2) – θ2 q(θ2, σ2).
Випишемо обмеження стимулів для обох учасників:

Контракт буде прийнятий обома агентами після вивчення їх типів, але перед реалізацією сигналу.
Обмеження участі мають вигляд:
≥0
Зазначимо, що для цього плану випуску qij система обмежень має скільки рівнянь, скільки невідомих
uij. Коли детермінант системи не дорівнює нулю, можливо знайти всі ренти uij. Визначник системи не
дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли:
1 – μ1 – μ2 ≠ 0
Якщо ця умова не виконується і μ1 + μ2 = 1, то сигнали є неінформативними.
Ex ante неверифікований сигнал принципалові
Ми зберігаємо ті самі припущення, що і в попередньому випадку, але припускаємо, що неверифікований бінарний сигнал σ щодо θ отримується принципалом ex ante. Перед тим, як запропонувати стимулювальний контракт, принципал обчислює для кожної вартості сигналу його апостеріорні ймовірності,
які визначають ефективність агента. Принципал може скласти контракт залежно від цього сигналу перед
пропонуванням його агентові, тому не потребує юридичної фіксації сигналу з боку арбітра.

Тоді оптимальний контракт спричиняє зниження ефективності другого агента
знайти з граничних корисностей принципала, відповідно:

, які можна

.
У цьому разі, якщо
, ми можемо інтерпретувати μ1 як індекс інформативності сигналу. Спостерігаючи за сигналом, принципал думає, що агент є ефективнішим, ніж насправді. Строге скорочення
в ефективності сигналів буде після σ1. Попередні рівності показують, що стимули зменшуються в разі,
якщо
. Якщо цей вираз достатньо великий, то принципал закриває можливість для неефективного агента і пропонує контракт тільки ефективному агенту. Це не залишає йому жодної ренти. Навпаки,
менш ймовірно зіткнутись з ефективним типом після отримання сигналу σ2, тому принципал менше
скорочує інформаційну ренту, ніж у разі без інформаційного сигналу
. . Стимули є сильнішими.
Ex ante сигнал агентові, верифікований ex post
Зауважимо, що у попередніх моделях принципал використовує сигнал про стан середовища для
зменшення інформаційної ренти вищому типові й, відповідно, збільшення очікуваної корисності. Нижче ми пропонуємо нестандартний підхід, коли з сигналу користається агент. Зауважимо, що агент не
обов’язково знає власний тип до початку контрактного процесу. Доступними для нього, як і для принципала, є тільки апріорні ймовірності першого і другого типів – відповідно v і 1-v.
Знову ж вважаємо, що сигнал може набувати тільки два значення σ1 і σ2, й умовна ймовірність реалізації
першого і другого типів для сигналу σi рівна:
},
.
Зрозуміло, що
, де μ – імовірність надходження сигналу σ1. Отже, цей сигнал уточнює
інформацію агента про його очікувану ефективність (наприклад, якщо вона залежить від екзогенних
чинників), залишаючи без цієї інформації принципала. Остаточну інформацію про тип агент (але не
принципал) отримає вже після укладення контракту. Водночас ex post принципал отримає інформацію
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про сигнал (але не про тип), що вимагає верифікації через Court of Justice, відповідно, контракт можна
узалежнити від цього сигналу. Для визначеності ми припускаємо, що v1 ≥ v ≥ v2 і відповідно 1-v1 ≤ 1-v
≤ 1-v2. Зауважимо, що при v1 = v = v2 сигнал є неінформативним, тому надалі вважаємо, що v1 > v > v2,
тобто сигнал σi збільшує ймовірність типу агента θі.
Позначення для інформаційної ренти залишаються попередніми.
Принципал є поінформованим про величини v1, v, v2, але не знає, який сигнал отримав кожен з агентів.
Якщо він має намір гарантувати участь усіх агентів, то умови індивідуальної раціональності повинні виконуватись для обох можливих сигналів, тому отримуємо:
,
≥0.
Випишемо обмеження стимулів для обох сигналів:
,
,
,
.
Цільова функція принципала має вигляд:
+
.
Детальний чисельний аналіз впливу сигналу на second best пропозиції, інформаційну ренту та очікувану корисність ми проведемо в наступній публікації.
Висновки. Попри те, що ідея інформативних сигналів є ґрунтовно розробленою в теорії контрактів,
стандартний підхід полягає у зменшенні інформаційної ренти через застосування додаткових механізмів, тобто зміні ситуації на користь принципала. Ми запропонували врахувати можливості агента використати подібні засоби на свою користь, що збільшить адекватність економіко-математичного моделювання в теорії контрактів.
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