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ТЕНДЕНЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ЗМІН  
МІЖНАРОДНИХ РЕЗЕРВІВ КРАЇН СВІТУ 

У статті наведено результати дослідження міжнародних (золотовалютних) резервів (ЗВР), мета створення, 
та їх складові. Проведений аналіз сучасних тенденцій динаміки і структури ЗВР країн світу з ранжуванням ре-
зервів по трьом критеріям: по загальній величині резервів, за запасами золота в тонах, за часткою золота у сумі 
резервів. На основі аналізу зроблені висновки про географічну концентрацію золотовалютних резервів: більше по-
ловини загальної суми резервів країн світу формують лише шість країн. Виявлено тенденцію зростання резервів, 
відображені темпи зростання в цілому і по окремих країнах, побудований рейтинг країн, визначені лідери зрос-
тання. Проводиться також аналіз і ранжування країн за часткою золота в сумі міжнародних резервів. Зроблено 
загальний висновок щодо процесів конвергенції ЗВР країн світу. Досліджені новітні зміни у ЗВР України. Визначено 
напрямки подальших досліджень просторово-часових змін ЗВР.

Ключові слова: золотовалютні (міжнародні) резерви (ЗВР); динаміка і структура ЗВР країн світу; частка зо-
лота в складі ЗВР; світові запаси золота; структура і обсяг ЗВР України.

Деркач Татьяна Вадимовна,
доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента

Международного гуманитарного университета

ТЕНДЕНЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ СТРАН МИРА

В данной статье приведены результаты исследования международных (золотовалютных) резервов (ЗВР), цели 
создания и их состав. Проведен анализ современных тенденций динамики и структуры ЗВР стран мира с ранжи-
рованием резервов по трем критериям: по общей величине резервов, по запасам золота в тоннах, по доле золота 
в сумме резервов. На основе проведенного анализа сделаны выводы о географической концентрации золотова-
лютных резервов: больше половины общей суммы резервов стран мира формируют лишь шесть стран. Выявлена 
тенденция роста резервов, отражены темпы роста в целом и по отдельным странам, выстроен рейтинг стран, 
определены лидеры роста. Проводится также анализ и ранжирование стран по доле золота в сумме международ-
ных резервов. Сделан общий вывод о процессах конвергенции ЗВР стран мира. Исследованы новейшие изменения 
в ЗВР Украины. Определены направления дальнейших исследований пространственно-временных изменений ЗВР.

Ключевые слова: золотовалютные (международные) резервы (ЗВР); динамика и структура ЗВР стран мира; 
доля золота в составе ЗВР; мировые запасы золота; структура и объем ЗВР Украины.

Tetiana Derkach,
Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Management International Humanitarian University

MODERN TENDENCIES OF SPATIAL-TEMPORARY CHANGES  
IN THE INTERNATIONAL RESERVES OF THE COUNTRIES OF THE WORLD

The purpose of the paper is to study the spatiotemporal changes in the dynamics and size of the leading countries of the 
world and Ukraine’s official international (gold and currency) reserves, as well as to compare the structural indicators of 
the latter.

The relevance of research in terms of size, structure and international comparison of OIR (official international re-
serves) of Ukraine with the countries of the world is substantiated by the ability of international reserves to ensure the 
stability of the economy and its sustainable development, primarily due to the stabilization of the financial market through 
the country’s monetary policy.

A comparative analysis of the spatiotemporal changes of the OIR of the countries of the world actualizes the institu-
tional approach in the study of the problems of the OIR development in general. The relevance of research towards the size, 
structure, and comparison of gold and foreign exchange reserves of Ukraine with the countries of the world is increasing.
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Priority in the study of the OIR by public administration has, to a certain extent, caused a lack of attention to the prob-
lems of spatiotemporal differentiation of the countries of the world by the size and structure of international reserves. Also, 
a simple ranking does not reflect tectonic shifts in the global financial system at the level of countries and regions.

This article presents the results of a study researching the essence of the term official international (gold and curren-
cy) reserves (OIR), its composition and purpose of creation. The analysis of the dynamics and structure of the OIR of the 
countries of the world with the ranking of reserves according to three criteria: the total reserves, the gold reserves in tons, 
the share of gold in the total reserves. Analysis and ranking of countries by the share of gold in the number of international 
reserves is also carried out.

Results. The analysis of the value of the OIR of the countries of the world in the dynamics during the study period re-
vealed the main tendencies, namely the changes of the countries in the world ranking and Ukraine’s place in it.

Based on the analysis, conclusions are made about the geographical concentration of gold and foreign exchange re-
serves: more than half of the total reserves of the world are formed by six countries. The conclusion is made about the growth 
of gold reserves, the growth rates are reflected in general and for individual countries, the rating of countries is built, the 
leaders of growth are identified.

The distribution of the top 20 countries in terms of OIR volumes is the result of the concentration of the lion’s share of them 
in a very limited number of leading countries. The first six countries (China, Japan, Switzerland, Saudi Arabia, the USA, Rus-
sia) are followed by mostly newly industrialized countries (NICs) – India, South Korea, Brazil, Singapore, Thailand, Mexico, 
Indonesia. A rather compact group of countries is created by the old highly developed countries – Germany, France, Italy, 
Great Britain. An occurrence of the Czech Republic, Poland and the hi-tech country Israel in the top twenty countries is symp-
tomatic. Thus, in the world OIR, there are groups (clubs) of countries divided by specific socio-economic typological features.

The structure of the NBU’s foreign exchange reserves has been investigated according to the IMF. The dynamics of in-
ternational reserves of Ukraine for 2009-2019 is analyzed. Two waves in the dynamics of Ukraine’s international reserves 
have been identified, and in the whole, for the period under review, there is a negative tendency to decrease the amount of 
Ukraine’s international reserves, with the linear speed of their decrease amounting to USD 1354.7 million per year.

The study of the structure of the OIR showed that gold becomes a significant component of the OIR in an unstable world 
economic situation. The first twenty countries of the world are analyzed for gold reserves and the place of Ukraine is deter-
mined. The conclusion was made about the tendency of growth of reserves, reflected the growth rates in the whole and in 
individual countries, the rating of the countries, the leaders of growth were determined. 

As for the top 20 countries, the spatial-temporal changes in their OIR share of gold are, first, the result of historical 
(genetic) factors and traditions, and, second, crisis states, economic volatility, etc. Most developed countries have a high 
proportion of gold in the reserves. The largest owner of the gold reserve is the United States.

The spatiotemporal changes of the OIR of the countries of the world are conditioned by the deep processes of socio-eco-
nomic convergence/divergence that require further research.

Methodology. The research is based on a systemic approach with the use of the broad spectrum of qualitative and quan-
titative methods of analysis of statistic data, comparative analysis, methods of induction, deduction, and generalization.

Key words: gold and foreign exchange (international) reserves; the dynamics and structure of the official international 
reserves of countries of the world; the share of gold in the OIR; world gold reserves; structure and volume of the OIR of 
Ukraine.

Постановка проблеми. Міжнародні резерви мають важливе значення, оскільки вони є суттєвою 
функціональною системою що здатна забезпечити сталий розвиток економіки, в першу чергу, за раху-
нок стабілізації фінансового ринку через грошово-кредитну та валютну політику країни. Порівняльний 
аналіз просторово – часових змін золотовалютних резервів (ЗВР) країн світу актуалізує інституційний 
підхід у дослідженні проблем розвитку ЗВР в цілому. Зростає і актуальність досліджень в напрямку ве-
личини, структури та порівняння золотовалютних резервів України з країнами світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пильну увагу до ЗВР приділяють як вчені-науковці, так і 
економісти-практики багатьох країн світу. Теоретичні та практичні аспекти функцій ЗВР та управління 
міжнародними резервними активами розглядаються в працях таких зарубіжних вчених як: Р. Алібера,  
К. Блекмена, Д. Вільйямсона, А. Грінспена, П. Доунза, М. Дулі, М. Келлі, Н. Кійотакі, Р. Кларка, К. Мат-
суями, Д. Мюррея, М. Пебро, С. Пітерман, Д. Сінкі, В. Сміт, Д. Френкеля, Д. Хілі та ін. 

Серед вітчизняних вчених роль та функції міжнародних резервів досліджували О. Дзюблюк [4], пи-
тання визначення оптимального рівня ЗВР розглядаються в публікаціях О. Лупіна [9], загальний ме-
ханізм управління ЗВР висвітлено в працях Ф. Журавки [5], О. Лупіна [9] та ін. Дослідженням ролі та 
функціям золота як частини ЗВР у сучасній економіці присвячено праці В. Катасонова [8]. 

Роботи зазначених авторів сприяли розширенню уявлень про золотовалютні резерви, а також удо-
сконаленню методології та інструментарій досліджень, проте в сучасному світі, який швидко змінюєть-
ся, необхідно ретельно відстежувати тенденції у змінах ЗВР країн світу для своєчасного коригування 
економічної та фінансової політики, що дозволить посилювати конкурентоспроможність національної 
економіки України.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Пріоритет у дослідженні ЗВР питань 
державного управління зумовив, певною мірою, нестачу уваги до проблем просторово-часової дифе-
ренціації країн світу за величиною та структурою міжнародних резервів. Також й просте ранжування не 
відбиває тектонічних зрушень у світовій фінансовій системі на рівні країн та регіонів.
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Мета статті полягає в дослідженні просторово – часових змін динаміки та розмірів міжнародних 
(золотовалютних) резервів провідних країн світу та України, а також у співставленні структурних по-
казників ЗВР.

Виклад основного матеріалу. Під міжнародними резервами або міжнародними резервними акти-
вами розуміють золотовалютні резерви. Золотовалютні резерви – це високоліквідні активи, що швидко 
конвертуються в грошові кошти і знаходяться під контролем грошових і фінансових властей (держав-
них органів грошово-кредитного та фінансового регулювання). До складу золотовалютних резервів вхо-
дять три складові: кошти в іноземній валюті, запаси монетарного золота та резерви в Міжнародному 
валютному фонді. Золотовалютні резерви використовуються для здійснення міжнародних розрахунків, 
фінансування дефіциту платіжного і торгового балансів країни; погашення зовнішніх боргів держави, 
здійснення валютних інтервенцій з метою стабілізації курсу національної валюти, формування запасу 
ліквідності і для інших цілей. 

Міжнародні резерви – це один з ключових макроекономічних показників для більшості країн світу. 
Головними цілями створення золотовалютних резервів є гарантування платоспроможності країни при 
здійсненні міжнародних розрахунків і підтримання необхідного рівня валютного курсу національної ва-
люти, а також збереження стійкості та стабільності економіки країни. 

Проведений авторами аналіз величини ЗВР країн світу в динаміці за період 2013–2017 рр. (табл. 1) 
дозволив виявити наступні тенденції. На першому місці за загальним обсягом ЗВР серед країн світу 
знаходиться Китай, резерви якого перевищують 3 трлн дол. США і зменшились з 2013 р. на 585 318 або 
15,3% (з 3821000 млн дол. США до 3235682 млн дол. США). Загальна величина міжнародних резервів 
країн світу в 2017 р склала близько 11978927 млн дол. США., таким чином, частка Китаю в цій величині 
склала більше 27%. ЗВР Китаю в 2017 році в 2,5 рази більше, ніж ЗВР Японії, яка знаходиться на протязі 
всього аналізованого періоду на другому місці з величиною резервів у розмірі 1264141 млн дол. США і 
зменшенням в порівнянні з 2013 р. на 3859 млн дол. США або на 0,3%.

 У трійку лідерів в 2013–2015 рр. входила також Саудівська Аравія, яка у 2016–2017 рр. поступилася 
Швейцарії, причому у 2017р. в порівнянні з 2016 р. розрив між ними ще збільшився. В 2017 р. частка 
Саудівської Аравії становили 4,6% в загальній сумі міжнародних резервів країн світу. В 2017 р. почес-
ну третю сходинку зайняла Швейцарія з обсягом ЗВР в розмірі 811031 млн дол. США. Ця європейська 
країна ще у 2009 р. не входила навіть до десятки лідерів, величина її ЗВР дорівнювала 135001 млн дол. 
США, таким чином, зростання ЗВР Швейцарії склало 600,8%, інакше кажучи її ЗВР зросли більш ніж в 
шість разів. У двадцятці перших за сумою ЗВР в 2017 р. таких темпів зростання не було в жодної країни. 

Статистичні ресурси наводять дані про міжнародні резерви по 251 країні, в табл. 1 відображені дані 
лише по 20 країнам, що мають найбільші суми резервів на 2017 рік та Україні. 

За даними таблиці можна судити про те, що із загальної суми ЗВР країн світу, більше половини 
(6742131 млн дол. США або 56,3%) формують всього 6 країн, відображених в таблиці під номерами 1-6. 
В динаміці сума ЗВР всіх країн світу в 2017 в порівнянні з 2016 р. зросла на 7,4%, але ряд країн двадцят-
ки перевищили цей темп зростання. Наприклад, ЗВР Швейцарії виросли на 19,4%, Німеччини – 17,9%, 
Росії – 14,8%, Індії – 14,1%, Сінгапуру – 13,%, Італії та Великобританії – 11,8% США – 11,2%, Мексики 
– 8,7%. При цьому лідером зростання, як бачимо, стала Швейцарія.

При розгляді ЗВР важливо зупинитися на їх структурі. Найбільш інерційним компонентом ЗВР в 
умовах нестабільної світової економічної ситуації стає золото.

Як бачимо за досліджуваний період перша четвірка лідерів залишається незмінно. П’яту сходинку до 
2019 року займав Китай, але на початку 2019р. він поступився Росії. Сьому, восьму та дев’яту позиції 
займають Швейцарія, Японія та Нідерланди відповідно.

Серед ТОП-10 країн з найбільшими золотими резервами в світі в 2019р. в порівнянні з 2000 р. в 
абсолютних одиницях і за темпами зростання лідирують Росія (+1728,6 т), Китай (+1351,7 т) та Індія  
(+240,8 т). Незначний приріст відбувся в Японії (+1,72 т) та в Італії (+ 0,04 т). США, Німеччина, Нідер-
ланди, Франція та Швейцарія за цей період зменшили свої золоті запаси: відповідно на 3,54 т, 98,9 т, 
299,35 т, 588,6 т, 1379,34 т.

Як бачимо за досліджуваний період перша четвірка лідерів залишається незмінно. П’яту сходинку до 
2019 року займав Китай, але на початку 2019 р. він поступився Росії. Сьому, восьму та дев’яту позиції 
займають Швейцарія, Японія та Нідерланди відповідно.
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Таблиця 1
Суми золотовалютних резервів першої двадцятки країн світу за 2013–2017рр., млн.дол. США [6]

Рейтинг країн у 2013 р. Рейтинг країн у 2014 р. Рейтинг країн у 2015 р. Рейтинг країн у 2016 р. Рейтинг країн  
у 2017 р.

Китай 3821000 Китай 3980000 Китай 3217000 Китай 3097658 Китай 3 235 682
Японія 1268000 Японія 1267000 Японія 1261000 Японія 12165199 Японія 1 264 141

Саудівська 
Аравія 739500 Саудівська 

Аравія 756100 Саудівська 
Аравія 660100 Швейцарія 678910 Швейцарія 811 031

Швейцарія 536300 Швейцарія 536300 Швейцарія 545500 Саудівська 
Аравія 547261 Саудівська 

Аравія 547 261

Росія 515600 Тайвань 429400 Тайвань 425300 США 405942 США 451 285
Тайвань 414500 Росія 418900 Росія 377800 Росія 377052 Росія 432 731

Бразилія 378300 Бразилія 381000 Індія 370700 Південна 
Корея 361694 Індія 412 614

Південна 
Корея 341800 Корея Пів-

денна 364800 Південна Корея 368500 Бразилія 370154 Південна 
Корея 388 805

Гонконг 311200 Гонконг 324000 Бразилія 359400 Індія 364984 Бразилія 373 956
Індія 295000 Індія 309200 Гонконг 341300 Сінгапур 251058 Сінгапур 285 000 

Сінгапур 273100 Сінгапур 279700 Сінгапур 262000 Німеччина 171772 Таїланд 202 538 
Німеччина 248900 Мексика 200200 Мексика 204100 Мексика 184031 Німеччина 199 983 

Франція 198700 Німеччина 198200 Німеччина 192800 Таїланд 177974 Мексика 175 470
Алжир 192500 Алжир 193600 Алжир 155700 Франція 145866 Франція 156 322 
Італія 181700 Таїланд 164000 Таїланд 148600 Італія 135133 Італія 151 120 

Таїланд 167200 Італія 145500 Франція 143500 Велико-
британія 134932 Велико-

британія 150 858

Мексика 167100 Франція 144900 Італія 142200 Алжир Чехія 147 976 
США 150200 США 144600 США 130100 Індонезія 116370 Індонезія 130 215 

Малайзія 139400 Малайзія 133400 Туреччина 118300 Польща 114329 Польща 113 267 

Лівія 120900 Туреччина 132000 Великобри-
тания 107700 Туреччина Ізраїль 113 010

Україна 
(57 місце) 21950 Україна 

(61 місце) 18370 Україна 
(72 місце) 13150 Україна 

(59 місце) 15537 Україна 
(56 місце) 18 811

Проаналізуємо першу двадцятку країн світу за запасами золотих резервів та визначимо місце України 
(табл. 2).

Міжнародні резерви України розділені на дві частини: резерви, що знаходяться в веденні Національ-
ного банку України, і резерви, що знаходяться у веденні уряду. Незважаючи на такий поділ, в літературі, 
як правило, при аналізі золотовалютних (міжнародних) резервів розглядається їх загальна величина, без 
поділу на частини за належністю.

На сайті Міністерства фінансів України є таке визначення міжнародних резервів: «Золотовалютні 
резерви (скорочено – ЗВР, вони ж – міжнародні валютні резерви, вони ж – офіційні резервні активи) – 
зовнішні високоліквідні активи, що знаходяться під наглядом держави. Золотовалютні резерви (офіційні 
резервні активи) розраховуються в доларах США. Резерви можуть використовуватися для здійснення 
міжнародних розрахунків і платежів, покриття дефіциту платіжного балансу, стабілізації курсу націо-
нальної валюти на міжнародних ринках, тощо» [10].

Згідно з Положенням про політику управління міжнародними (золотовалютними) резервами України 
[3], міжнародні резерви складаються з таких активів: монетарне золото; СПЗ; резервна позиція в МВФ; 
іноземна валюта у вигляді банкнот і монет або кошти на рахунках за кордоном; цінні папери (крім акцій), 
що оплачуються в резервній валюті; будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забез-
печення їх надійності та ліквідності.

Для управління міжнародними резервами в Україні законодавчо визначено цілі і принципи управ-
ління міжнародними (золотовалютними) резервами України та побудовані інституційні й операційні 
основи управління ЗВР. Серед нормативно-правових актів основними є: Положення про політику управ-
ління міжнародними (золотовалютними) резервами України, Закони України «Про Національний банк 
України», «Про державне регулювання видобутку виробництва і використання дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» [1–3]. 
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Таблиця 2
Суми золотих запасів першої двадцятки країн світу за 2016–2019 рр., млн.дол. США [7]

Рейтинг країн у 2016 р. Рейтинг країн у 2017 р. Рейтинг країн у 2018 р. Рейтинг країн у 2019 р.

Країна
золо-

тий за-
пас, т

% 
золо-
та в 
ЗВР

Країна
зо-

лотий 
запас, т

% 
золо-
та в 
ЗВР

Країна
зо-

лотий 
запас, т

% 
золо-
та в 
ЗВР

Країна
зо-

лотий 
запас, т

% 
золо-
та в 
ЗВР

США 8133,46 72,2 США 8133,5 73,8 США 8133,5 73,8 США 8133,46 74,8
Німеччина 3380,98 66,3 Німеччина 3377,9 67,6 Німеччина 3373,6 70,2 Німеччина 3369,7 70,1

Італія 2451,84 64,0 Італія 2451,8 67,2 Італія 2451,8 67,2 Італія 2451,84 66,3
Франція 2435,63 60,1 Франція 2435,8 61,5 Франція 2436 64,9 Франція 2436 60,2
Китай 1762,31 1,8 Китай 1842,6 2,2 Китай 1842,6 2,4 Росія 2113 18,5
Росія 1414,5 13,0 Росія 1615,2 15,2 Росія 1838,8 17,7 Китай 1852,5 2,4

Швейцарія 1040,06 6,0 Швейцарія 1040 5,6 Швейцарія 1040 5,4 Швейцарія 1040,06 5,4
Японія 765,22 2,1 Японія 765,2 2,3 Японія 765,22 2,5 Японія 765,22 2,5

Нідерланди 612,45 54,6 Нідерланди 612,5 62,8 Нідерланди 612,5 66,3 Нідерланди 612,5 65,6
Індія 557,75 5,4 Індія 557,8 5,7 Туреччина 564,8 21,8 Індія 598,6 6,2

Туреччина 515,52 15,7 Тайвань 423,6 3,5 Індія 558,1 5,6 Тайвань 423,63 3,6
Тайвань 423,63 3,3 Португалія 382,5 56,4 Тайвань 423,63 3,7 Португалія 382,51 63,2

Португалія 382,51 67,2 Туреччина 377,1 13,1 Португалія 382,51 61 Казахстан 350,4 46,6

Венесуела 361,02 65,8 Саудівська 
Аравія 322,9 2,2 Саудівська 

Аравія 322,9 2,7 Саудівська 
Аравія 323,1 2,6

Саудівська 
Аравія 322,9 1,7 Великобри-

танія 310,3 8,5 Великобри-
танія 310,25 8,5 Великобри-

танія 310,25 7,4

Великобри-
танія 310,25 8,2 Ліван 286,8 19,8 Казахстан 301 40,2 Ліван 286,83 21

Ліван 286,83 19,8 Іспанія 281,6 16,5 Ліван 286,83 21,3 Іспанія 281,58 16,4
Іспанія 281,58 17,8 Австрія 280 44,4 Іспанія 281,58 16,9 Австрія 280 49,7
Австрія 279,99 42,9 Казахстан 258,1 32,1 Австрія 280 54 Туреччина 253,5 12,7
Бельгія 227,43 32,2 Бельгія 227,4 35,7 Бельгія 227,43 36,1 Бельгія 227,43 34,8

Україна (52 
місце) 27,37 7,0 Україна (53 

місце) 25,5 6,0 Україна (51 
місце) 25,5 5,6 Україна (53 

місце) 24,3 4,8

Станом на кінець квітня 2019 Україна мала резервні активи на суму 20524,72 млн дол. США. Повніс-
тю структуру золотовалютних резервів НБУ за даними МВФ наведено на рис. 1.

Рис.1 Офіційні міжнародні ЗВР України на 30 квітня 2019 р.(млн. дол США) [10]

Як бачимо з рисунку, левова частка міжнародних резервів України представлена цінними паперами, 
1/7 ЗВР – це валюта та депозити, монетарне золото становить лише 1/20 частину, а резервна позиція в 
МВФ та СПЗ зовсім незначні.

Проаналізуємо динаміку міжнародних резервів України за 2009-2019рр. (рис. 2). З кінця світової фі-
нансової кризи 2008–2009 рр. в динаміці міжнародних резервів України можна спостерігати 2 хвилі: 
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2009-ІІІ кв. 2014 рр. та IV кв. 2014–2019 рр. Не дивлячись на піднесення величини ЗВР у 2018 році, на 
початку 2019 року відбулось їх зменшення. В цілому за весь досліджуваний період простежується не-
гативна тенденція щодо зниження суми міжнародних резервів України, причому лінійна швидкість їх 
зменшення становить 1354,7 млн дол. США на рік. Динаміка величини ЗВР України за своєю конфігура-
цією наближається до поліноміальної кривої (коефіцієнт апроксимації R2=0,94).

y = -1354,7x + 29434
R2 = 0,3263

y = 2,0512x6 - 71,745x5 + 905,01x4 - 4723,5x3 + 7321,5x2 + 6881,9x + 16328
R2 = 0,9433
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Рис. 2. Динаміка міжнародних резервів України за період 2009-2019рр. (млн дол. США) [10]

Україна в загальносвітовому рейтингу за сумою ЗВР в 2017р. посідає 56 сходинку. Її міжнародні 
резерви (18811 млн дол. США) в 172 рази менше, ніж ЗВР Китаю. За підсумками 2017 р. Україна покра-
щила свій результат в порівнянні з 2016 р., тоді її ЗВР були рівні 15537 млн дол. США. В 2017 р. частка 
України в загальносвітовому результаті складає лише 0,16%. Єдине, що може надати оптимізму – це 
стійке підвищення рейтингу України з 2015 р.: з 72 сходинки наша країна перемістилась на 59 у 2016 р. 
та зайняла 56 у 2017 р. Це при тому, що з докризового 2013 року ми спостерігали неухильне падіння: з 
57 місця у 2013 р. до 61 у 2014 р. та до 72 у 2015 р.

Україна в загальносвітовому рейтингу за сумою ЗВР в 2017 р. посідає 56 сходинку. Її міжнародні 
резерви (18811 млн дол. США) в 172 рази менше, ніж ЗВР Китаю. За підсумками 2017 р. Україна покра-
щила свій результат в порівнянні з 2016 р., тоді її ЗВР були рівні 15537 млн дол. США. В 2017 р. частка 
України в загальносвітовому результаті складає лише 0,16%. Єдине, що може надати оптимізму – це 
стійке підвищення рейтингу України з 2015 р.: з 72 сходинки наша країна перемістилась на 59 у 2016 р. 
та зайняла 56 у 2017 р. Це при тому, що з докризового 2013 року ми спостерігали неухильне падіння: з 57 
місця у 2013 р. до 61 у 2014 р. та до 72 у 2015 р. Якщо порівняти темпи зростання світових ЗВР з темпами 
зростання ЗВР України можна побачити більш позитивну картину: в 2017р. в порівнянні з 2016 р. обсяг 
загальносвітових ЗВР зріс на 7,4%, а в Україні це зростання досягло 21%. В тому ж Китаї темп зростання 
ЗВР за ці роки становив 4,5%, в Росії – 14,8%, в Німеччині та Франції відповідно 8,7% та 7,2%.

 Отже є ознаки підвищення обсягів ЗВР України починаючи із 2019 року що відбиває певну стабілі-
зацію економіки нашої країни.

Україна почала формування золотого запасу лише з 2000 року. На початку 2019р. Україна мала  
24,3 т золота у державній скарбниці, причому частка золота в золотовалютних резервах склала 4,8%. 
Якщо порівняти ці показники з аналогічними показниками розвинутих країн, то США – найбагатша 
держава в світі – має 8133,46 т з часткою золота у золотовалютних резервах 74,8%. В п’ятірку лідерів за 
запасами золота у державному резерві також входять Німеччина (3369,7 т та 70,1%), Італія (2451,84 т та 
66,3%), Франція (2436 т та 60,2 %) та РФ (2113 т та 18,5%).

Обвал економіки, шалені темпи інфляції, масове безробіття, – все це не дозволило нашій країні в 90-х 
роках минулого сторіччя ставити за мету формування золотого запасу в скарбниці держави.

На початок 2019 р. в рейтингу золотого резерву в абсолютному вимірі Україна займає 53 сходинку се-
ред інших країн світу (табл. 2), маючи золотий запас в 335 разів менший, ніж у світового лідера – США. 
За часткою золотого запасу в загальних золотовалютних резервах наша країна займає ще нижчу сходин-
ку – 59, що менше відповідного показника Венесуели у 16 разів, яка лідирує в цьому рейтингу внаслідок 
особливої геополітичної та геоекономічної ситуації (нафтове ембарго США та інші фактори) [7]. 
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Порівняно з США, розвинутими країнами Європи та з РФ, Україна має замалий запас золота в резерві 
держави.

Висновки і пропозиції. Отже, за різними критеріями оцінки ЗВР ми бачимо різні рейтинги. Китай, 
що зміг акумулювати майже третину загальносвітових ЗВР, є незаперечним лідером за накопиченими 
міжнародними резервами. Але за за темпом приросту ЗВР лідирує суто «банківська країна» – Швейцарія.

Розподіл перших 20-ти країн світу за обсягами ЗВР є результатом концентрації левової частки їх у 
дуже обмеженому колі країн-лідерів. За першими шістьма країнами (Китай, Японія, Швейцарія, Сау-
дівська Аравія, США, Росія) йдуть, переважно, нові індустріальні країни (НІК) – Індія, Південна Корея, 
Бразилія, Сінгапур, Таїланд, Мексика, Індонезія). Досить компактну групу країн створюють старі висо-
корозвинені країни – Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія. Симптоматична поява у двадцятці 
Чехії, Польщі та країни хай-тек Ізраїлю. Таким чином у світових ЗВР відокремлюються групи (клуби) 
країн за особливими соціально-економічними типологічними рисами. 

Золото у складі золотовалютних резервів держав разом із ЗВР в цілому, як і раніше виконує функ-
ції стабілізації національних валют, а також стратегічних фінансових активів, використання яких 
пов’язується з надзвичайними обставинами як в економічній сфері, так і поза нею. 

Просторово-часові зміни частки золота у ЗВР першої 20-ки є результатами дії історичних (генетич-
них) факторів та традицій, по-перше, по-друге кризових станів, волатильності динаміки економіки тощо. 
У більшості розвинених країн в ЗВР висока частка золота. Найбільшим власником золотого запасу є 
США. Американська валютна стратегія традиційно була спрямована на накопичення золота, особливо в 
умовах, коли долар мав офіційний статус резервної валюти. Це пов’язано з тим, що золото використову-
ється США як спосіб зробити долар більш стабільним. Європа також ще з давніх часів зберігає у золоті 
більше 50% своїх ЗВР. 

Для забезпечення економічної стабільності та реальної незалежності Україні необхідно розроби-
ти довгострокову «золоту політику», побудовану на урахуванні національних інтересів, що дозволить 
пов’язувати в єдине ціле питання внутрішньої та зовнішньої політики. Дослідження слід спрямувати на 
пошук шляхів підвищення рівня міжнародних резервів та частки золота в них.

Заключний висновок – просторово-часові зміни ЗВР країн світу обумовлені глибинними процесами 
соціально-економічної конвергенції/дивергенції що потребує подальших досліджень.
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ПРОГНОСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ, 
СПРЯМОВАНИХ НА ЗМІНИ В РЕГУЛЯТОРНІЙ ПОЛІТИЦІ

Досліджено сутність поняття «управління змінами». Розроблено прогностичний підхід до планування управ-
лінських дій як циклічного процесу планування управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці. За-
пропонований підхід базується на поєднанні трендового та кореляційно-регресійного аналізу, дозволяє встановити 
оптимальні значення, за яких буде досягнуто максимально можливі значення агрегованих індексів розвитку за сфе-
рами, й на цій основі розробити завдання в окремій сфері національної економіки та відповідні їм заходи, оцінити 
прогнозні результати від їхнього впровадження, визначивши причини відхилення фактичної результативності змін 
від запланованої.

Ключові слова: регуляторна політика, національна економіка, планування, управління змінами, прогноз, про-
гнозування.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКЕ

Исследована сущность понятия «управление изменениями». Разработан прогностический подход к планиро-
ванию управленческих действий как циклического процесса планирования управленческих действий, направленных 
на изменения в регуляторной политике. Предложенный подход базируется на сочетании трендового и корреля-
ционно-регрессионного анализа, позволяет установить оптимальные значения, при которых будет достигнуто 
максимально возможные значения агрегированных индексов развития по сферам, и на этой основе разработать 
задачи в отдельной сфере национальной экономики и соответствующие им меры, оценить прогнозные результаты 
от их внедрение, определив причины отклонения фактической результативности изменений от запланированной.

Ключевые слова: регуляторная политика, национальная экономика, планирование, управление изменениями, 
прогноз, прогнозирование.
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FORECASTING APPROACH TO PLANNING OF MANAGEMENT ACTIONS AIMED  
ON CHANGES IN REGULATORY POLICY

The aim of the research is to develop a prognostic approach to planning management actions aimed at changing regula-
tory policy. The essence and basic approaches to the definition of the «change management» concept are investigated. It is 
proposed to consider change management in the context of the regulatory policy of national economy development. The role 
of forecasting in the development of socio-economic processes of the country, individual sectors of the economy, etc. is in-
vestigated. A prognostic approach to management planning has been developed as a cyclical management planning process 
aimed at changes in regulatory policy, as well as the essence of its stages. The proposed approach is based on a combination 
of trend and correlation-regression analysis and allows to establish the optimal values which will achieve the maximum 
possible values   of aggregated development indices by sectors and to develop on this basis corresponding measures and tasks 
in a particular area of   the national economy. This approach also helps to estimate the implementation of forecast results, 
identifying the reasons for the deviation of the actual effect of the changes from the planned. It is established that the basis 
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for planning changes in the regulatory policy of the national economy and the necessary condition for their implementation 
is the use of optimization. In addition, in the process of optimizing changes in regulatory policy, it is proposed to take into 
account the differentiation of domains of the national economy depending on the need to accelerate development and 
changes in regulation, the definition of aggregated indices of development and generalized indices of regulatory policy, as 
well as the model of dependence between them.

Key words: regulatory policy, national economy, planning, change management, forecast, forecasting.

Постановка проблеми. Основою будь-якого розвитку є зміни. Так, процес безперервного розвитку 
завжди супроводжується безперервними змінами в певній сфері чи ж процесі та явищі. Адже зміни – це 
невід’ємна та надзвичайно важлива категорія, що властива різноманітним системам. Водночас особли-
вістю змін є їх взаємозв’язок: зміни в одній сфері призводять до певних трансформації в іншій, що і під-
тверджує їх системність [1]. 

У сучасних умовах для того, щоб зміни були цілеспрямованими та відповідали поставленим завдан-
ням формування ефективної регуляторної політики розвитку національної економіки, необхідним є про-
цес управління ними, адже управління – це функція, властива високоорганізованим системам, що дозво-
ляє забезпечувати їхню структурну цілісність у досягненні мети.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Регуляторна політика є предметом дослідження бага-
тьох науковців та фахівців різних галузей, зокрема Л. Вдовиченко, В. Геєць, А. Глушко, І. Колупаєва, 
В. Криленко, В. Ляшенко, А. Матвійчук, Н. Осадча, М. Погрібняк, Р. Радейко, О. Шевердіна, Н. Ши-
баєва, О. Юлдашев та інші. Що стосується управління змінами, то це питання досліджуєно в працях 
зарубіжних та вітчизняних вчених на таких рівнях : індивідуальному, командному, організаційному 
(І. Адізес,  І. Ансофф, Т. Гвініашвілі, М. Грін, Т. Гринько, Е. Кемерон, О. Савченко, С. Турчін, К. Фрай-
лінгер та інші).

Однак, на нашу думку, залишається нез’ясованим питання управління змінами регуляторної політики 
розвитку національної економіки.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка прогностичного підходу до плануван-
ня управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: дослідити сутність та основні підходи до визначення 
поняття «управління змінами», враховуючи напрацювання попередніх досліджень, розробити прогнос-
тичний підхід до планування управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці.

Виклад основного матеріалу. Проведене дослідження продемонструвало, що сутність процесу 
управління змінами в працях науковців розкрито з різних аспектів. Так, Т. Гринько та Т. Гвініашвілі 
рекомендують визначати поняття «управління змінами» з позицій відомих підходів в управлінні, а саме 
[2]:

1. Процесний підхід – управління змінами розглядають як процес, у складі якого послідовні 
взаємопов’язані дії. Отже, управління змінами – це реалізація управлінських функцій, кожна з яких сама 
є процесом.

2. Системний підхід – управління змінами трактують як механізм побудови сукупності елементів 
(внутрішніх та зовнішніх), кожен з яких впливає на об’єкт управління та безпосереднє управління.

3. Ситуаційний підхід – управління змінами розглядають із погляду вибору пріоритетних елементів 
(складових проекту на певному етапі змін) і здійснення першочергового впливу на них. 

Дж. Харрінгтон визначає зміни як процес руху від нинішнього стану через перехідний період до ба-
жаного стану [3].

К. Фрайлінгер, розглядаючи управління змінами на підприємстві, зазначає, що це процес, етапами 
якого є планування, реалізація, контроль, регулювання та координування. Планування передбачає ви-
значення об’єкта змін, формулювання необхідних змін, забезпечення підтримки змін; реалізація змін 
– експериментальне впровадження; контроль – перевірка результатів реалізації змін, а координування 
– впровадження перевірених змін [4].

Ми пропонуємо розглядати управління змінами в контексті регуляторної політики розвитку націо-
нальної економіки. 

Водночас планування управлінських дій повинно спиратись на прогнозування, яке дозволяє перед-
бачити перспективи й стан певного явища, об’єкта, системи та процесу в майбутньому.

Так, згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови прогноз визначається як пе-
редбачення на основі наявних даних напряму, характеру, особливостей розвитку явищ і процесів у при-
роді та суспільстві [5, с. 1148].

На законодавчому рівні визначено, що «державне прогнозування економічного та соціального роз-
витку – науково обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, окремих галузей економіки чи 
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окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки та соціальної сфери в 
майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів економічного і соціаль-
ного розвитку» [6].

Що стосується наукової точки зору, то прогностичні ідеї та теорії існують у різних сферах та галузях 
не одне століття. Вагомий внесок у розвиток теорії наукового прогнозування вніс у 20-х роках XX сто-
річчя М. Кондратьєв, який на основі спостереження динаміки певних економічних індикаторів встановив 
циклічну регулярність фаз зростання та спадання економіки з характерним періодом цих довгострокових 
коливань близько 50 років. Ця циклічність відома як «Цикли Кондратьєва», або К-хвилі чи К-цикли.

Дослідження, що спрямовані на вдосконалення системи прогнозування розвитку соціально-еконо-
мічних процесів, не зупиняються й сьогодні. Трансформаційні процеси в кожній країні обумовлюють 
необхіднісь пристосування до нових вимог, врахування змін, пошуку та обґрунтування вибору напрям-
ків розвитку тощо. 

Отже, прогнозування дозволяє обґрунтувати прийняття рішень і попередити або мінімізувати неба-
жані результати в прогнозованому періоді. Водночас необхідним є використання економіко-математич-
них методів та моделей. 

На рис. 1 представлено цикл планування управлінських дій у рамках прогностичного підходу. Запро-
понований підхід охоплює низку етапів, що дозволяють здійснити:

– прогнозування, оптимізацію та встановлення обмежень граничної доцільності зростання (зменшен-
ня) узагальнювальних індексів регуляторної політики за сферами національної економіки;

– обмеження можливостей зростання значень показників;
– визначити завдання в окремій сфері національної економіки;
– спрогнозувати та оцінити результативність їх впровадження;
– проконтролювати їх виконання, визначивши причини відхилення фактичної результативності змін 

від прогнозної. 
Отже, цикл планування та реалізації управлінських дій має містити етапи, які дозволять визначити 

завдання в окремій сфері національної економіки, розробити заходи, спрямовані на виконання постав-
лених завдань, оцінити прогнозні результати їхнього впровадження, впровадити розроблені заходи, а 
також проконтролювати їх виконання.

Рис. 1. Прогностичний підхід до планування управлінських дій,  
спрямованих на зміни в регуляторній політиці

Джерело: авторська побудова



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

14

© Г. В. Разумова

Крім того, управлінські дії необхідно обирати залежно від того, до якого сектору належить окрема 
сфера національної економіки.

Секторальний розподіл сфер національної економіки в рамках управління змінами регуляторної полі-
тики представлено в попередніх дослідженнях. Так, було визначено, що зонування тривимірної матриці 
управління змінами регуляторної політики дозволяє розподілити сфери національної економіки за сек-
торами, а також дає змогу визначити характер, спрямування та орієнтацію подальших управлінських дій 
для кожної конкретної сфери. Сектори матриці виокремлюють залежно від співвідношення між собою 
зон тривимірної матриці за різними параметрами [7].

Як зазначено на рис. 1, прогнозування значень індексів розвитку та регуляторної політики необхідно 
здійснювати на основі поєднання трендового та кореляційного аналізу. 

Кореляційний аналіз дозволить виявити залежність між зведеним за сферами агрегованим індексом 
розвитку та зведеним за сферами узагальнювальним індексом регуляторної політики. Трендовий аналіз 
– аналіз, що побудовано на основі трендових моделей, тобто кривих зростання, і містить два елементи: 
точковий та інтервальний прогнози. На основі точкового прогнозу встановлюється єдине значення по-
казника. Проте точний збіг фактичних даних в майбутньому та прогностичних точкових оцінок мало-
ймовірний, тому точковий прогноз повинен бути доповнений двосторонніми межами, тобто зазначенням 
довірчого інтервалу значень (інтервальний прогноз). Інтервальний прогноз на базі трендових моделей 
здійснюють шляхом розрахунку довірчого інтервалу. 

Основою планування змін у регуляторній політиці розвитку національної економіки та необхідною 
умовою їх проведення є використання оптимізації. У процесі оптимізації змін у регуляторній політиці 
ми пропонуємо врахувати диференціацію сфер національної економіки залежно від необхідності при-
скорення розвитку та змін у регулюванні, визначення зведених за сферами агрегованих індексів розви-
тку та узагальнювальних індексів регуляторної політики, а також модель залежності між ними. 

Висновок. Запропонований прогностичний підхід до планування управлінських дій як циклічного 
процесу планування управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці, на відміну від 
інших, базується на поєднанні трендового та кореляційно-регресійного аналізу. Такий підхід дозволяє 
встановити оптимальні значення, за яких буде досягнуто максимально можливі значення агрегованих 
індексів розвитку за сферами, й на цій основі розробити завдання в окремій сфері національної еконо-
міки та відповідні заходи, оцінити прогнозні результати їхнього впровадження, визначивши причини 
відхилення фактичної результативності змін від запланованої.

У наступних дослідженнях плануємо дослідити процес оцінки результативності змін в регуляторній 
політиці розвитку національної економіки.
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ПРОБЛЕМИ РЕЙТИНГОВОГО ПОЗИЦІЮВАННЯ ЯК ФАКТОРУ ВПЛИВУ  
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Досліджено комплексні критерії, індикатори та відповідні вагові коефіцієнти впливу на інтегровані рейтинго-
ві бали закладів вищої освіти України у світових та вітчизняних рейтингах. Акцентовано увагу на їх недосконалос-
ті. Обґрунтовано припущення, що інтелектуальні та матеріальні витрати на участь у різноманітних рейтингу-
ваннях є доцільними та економічно обґрунтованими лише у випадку відповідності між рейтинговою позицією та 
рівнем котирування ЗВО серед абітурієнтів.

Сформульовано принцип підпорядкування стратегії розвитку ЗВО ключовій меті. Запропоновано в якості прі-
оритетного критерію застосовувати рівень підготовки абітурієнтів (середній бал ЗНО) під час зарахування на 
контракт. 
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ВЛИЯНИЯНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Исследованы комплексные критерии, индикаторы и соответствующие весовые коэффициенты влияния на ин-
тегрированные рейтинговые баллы высших учебных заведений Украины в мировых и отечественных рейтингах. 
Обоснованно предположение, что интеллектуальные и материальные затраты на участие в различных рейтинго-
вания являются целесообразными и экономически обоснованными только в случае соответствия между рейтинго-
вой позицией и уровнем котировки ЗВО между абитуриентами.

Сформулирован принцип подчинения стратегии развития высших учебных учреждений основной цели. Предло-
жено в качестве приоритетной цели выбирать уровень подготовки (средний балл ВНО) абитуриентов при зачис-
лении на контракт.

Ключевые слова: конкурентоспособность; человеческий капитал; национальная экономика, высшее образова-
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RATING POSITIONS AS AN INFLUENCE FACTOR ON COMPETITIVENESS  
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS  

OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

The positions of higher education institutions (HEI) of Ukraine in the world and national ratings are considered. The 
complex criteria, indicators and their respective weighting factors for the integrated rating point are investigated. The im-
perfections of the principles of formation of existing world and national ratings are revealed. Reasons for low positions of 
Ukrainian HEI in world rankings are detected.

The components of complex criteria are analyzed, among which the main focus is on a group of economic indicators. 
It is proved that key indices are directly related to the level of the country’s economy as a whole, the volume of private and 
state orders for scientific and technical developments, and the level of integration of scientific and pedagogical workers in 
world scientific processes.

On the basis of the analysis of indices and complex criteria of domestic ratings TOP 200 Ukraine and the Consolidated 
Rating, a conclusion has been drawn that there is a discrepancy between the HEI positions in domestic ratings and their 
competitiveness. The authors make an assumption that the intellectual and material costs involved in various rating activi-
ties are feasible and economically justified only if there is a match between the rating position and the level of quotation of 
the HEI among the entrants.

The principle of subordination the strategy for the HEI development as a key objective, which must be significantly 
different from achieving the highest possible position in existing ratings, is formulated. The selection of an increase in the 
number of high-level entrants who are ready to receive education in a certain institution of education for the funds of indi-
viduals or legal entities is proposed as a priority objective. The choice in favor of a particular institution of education of the 
most talented and best trained youth should be the main strategic goal of the educational institution.

In order to influence the rating positions of the HEI competitiveness in the formation of integrated rating criteria, it is 
proposed to include the number of indices: the index of the level of comfort of the educational process, namely: the level of 
provision with hostels, libraries and high-quality auditor, the index of quality of distance information support of the educa-
tional process, the index of quality of communication processes «teacher- student», the index of the assessment of employers 
and graduates of the level of training specialists. It is proposed to apply the theory of fuzzy sets and fuzzy logic in the basis 
of the methodology taking into account these qualitative indicators.

Key words: competitiveness; human capital; national economy, higher education, rating, development strategy, inter-
national economic relations.

Постановка проблеми. Стрімке посилення продуктивності науки, перетворення наукових знань у 
продукт, який має товарну ціну і приносить прибуток під час його споживання, є характерною рисою на-
шого тисячоліття і з часом тільки зростатиме. Наукові, а також різноманітні фахові середовища кожної 
країни формує її система освіти, тому першочерговим завданням управлінської політики та рішень по-
винне бути розроблення та впровадження стратегії розвитку якісної системи освіти.

Сьогодні стратегії розвитку українських ЗВО дедалі більше орієнтовані на забезпечення зростання 
рейтингової позиції ЗВО в міжнародних та вітчизняних рейтингах, а саме: The Times Higher Education 
World University Ranking, QS Top University, Transparent Ranking, Webometrics, UniRank, ТОП-200 Укра-
їна, Консолідований рейтинг тощо. Проте висока рейтингова позиція не може ставати самоціллю. Основ-
ним завданням кожного ЗВО була і повинна залишатись висока якість підготовки фахівців. Очевидно, 
для досягнення цієї мети необхідна наявність трьох основних складових навчального процесу: якісний 
науково-педагогічний склад, високий рівень підготовки зарахованих на навчання студентів та належний 
рівень матеріального та інформаційного забезпечення навчального процесу. 

Дослідження взаємозв’язку між рейтинговою позицією ЗВО та рейтингом абітурієнта (за балом ЗНО) 
набуває особливої актуальності в умовах розвитку міжнародних економічних зв’язків та глобалізації 
освітніх послуг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізу та критиці методології побудови наймасштабні-
ших світових рейтингів, як-от ARWU, QS, THE, присвячені праці М. І. Бублик [1], Л. П. Валенкевич [2], 
Д. Ділла, А. В. Кінчарової, С. Лю, К. Тофальсіс та інших. До основних напрямів критики тут належать 
встановлення сутності критеріїв, визначення їх номенклатури, способи встановлення вагових коефіцієн-
тів як комплексних критеріїв, так і індексів, які їх формують. Проте недостатнім є аналіз впливу рейтин-
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гової позиції ЗВО на вибір абітурієнтами певного закладу освіти. Створюється враження, що рейтинги 
існують для задоволення амбіцій університетів. Залишається незрозумілою мета рейтингування, а також 
споживча вартість цього дороговартісного та трудоємного продукту, а також сам кінцевий споживач. 

Мета та завдання дослідження. Метою пропонованого дослідження є аналіз впливу практики рей-
тингування закладів вищої освіти України на підвищення якості їх освітньої діяльності. Завданням є 
формування рекомендацій щодо залучення в перелік комплексних критеріїв таких показників, як-от ін-
декс рівня забезпечення комфортності навчального процесу, а саме: обсяг та стан гуртожитків, бібліо-
тек та авдиторного фонду, якість дистанційної інформаційної підтримки навчального процесу, якість 
комунікаційних процесів «викладач-студент», індекс оцінки роботодавцями та випускниками рівня під-
готовки фахівців. Адекватність рейтингової позиції та котирування ЗВО між абітурієнтами обґрунтує 
доцільність витрачених зусиль для участі в різноманітних рейтингуваннях. Методологією врахування 
цих якісних показників запропоновано теорію нечітких множин та нечіткої логіки. 

Виклад основного матеріалу. Аналізування даних The Global Competitiveness Index 4.0 2018 
(Rankings-індекси) індекс глобальної конкурентостпроможності (GCI) та індекс перших 50 країн у рей-
тингу національних освіт є взаємозалежними [3].

Зауважимо, що в країнах, де індекс системи вищої освіти значно випереджає GCI, 2018 року спосте-
рігаємо ріст останнього, незважаючи на різноманітні несприятливі умови зовнішнього та внутрішнього 
характеру. Так Україна піднялась у рейтингу GCI на 6 позицій порівняно з 2017 роком. 

Одним із вагомих факторів впливу на вибір абітурієнта на сьогодні прийнято вважати позиціювання 
навчального закладу в рейтингах. На жаль, зарахування наших університетів хоча б у 100 світових лі-
дерів є на сьогодні надважким завданням. Причинами є суттєве відставання рівня розвитку економіки 
України від рівня освіти. Згідно з даними, оприлюдненими на Всесвітньому форумі в Давосі 2018 року в 
рейтингу систем вищої освіти Україна посіла 36 позицію в той час, коли в рейтингу індексу глобальної 
конкурентоспроможності – лише 83. Такого великого розриву в 47 позицій не спостерігається в жодній із 
близько 140 рейтингованих країн. Результат – хронічне недофінансування вищої освіти, низький рівень 
замовлень на наукові розробки реального сектору економіки, низький рівень впровадження новітніх тех-
нологій у державне управління.

У світових рейтингах високий коефіцієнт має категорія «міжнародна репутація». Її рівень встановлю-
ють експерти, які, на жаль, мають обмежені можливості ознайомлення з надбаннями українських вчених 
у зв’язку із надзвичайно обмеженими фінансовими можливостями фізичної присутності останніх. Проте 
позиція 500+ чи 1000+ у рейтингах Transparent Ranking, Webometrics, UniRank, QS Top University чи The 
Times Higher не є вагомим аргументом вибору на їх користь для абітурієнта, який має бажання та мож-
ливість навчатись в університетах з рейтингом 1+ або навіть 100+. 

Тому автори вважають за потрібне зосередитись на аналізі українських рейтингів. Спершу потрібно 
визначити мету досягнення високих рейтингових показників. Можна припустити, що це – залучення 
якомога більшої кількості добре підготовлених студентів на навчання за кошти фізичних осіб. Відсоток 
таких студентів зростає (у 2015/16 н.р. – 51,0%, у 2018/19 н.р. – 55,4%).

Маркетинг закладів вищої освіти широко застосовує такі рейтинги: ТОП-200 Україна та Консолідо-
ваний рейтинг. Останній отримують простим сумуванням позиції в рейтингу ТОП- 200 Україна, а також 
позицій у рейтингу Scopus та Бал ЗНО на контракт. Стратегія швидкого підвищення рейтингової позиції 
унівнрситету стимулює активну наукову діяльність НПП, що неодмінно сприяє росту професіоналізму 
останніх. Проте викладачам залишається значно менше часу та енергії для виконання своїх обов’язків. 
Сьогодні підготовка публікації в Україні вимагає від авторів затрат часу не лише на дослідження, але 
й на створення повноцінного англомовного макету. За такої обставини виникає ще й негативний мо-
ральний аспект. Перекладачі, набирачі та макетувальники (або ж ті, хто це все оплачує) часто стають 
«співавторами» публікацій. 

Виконавцем проекту «Визначення рейтингів кращих 200 вищих навчальних закладів України» стала 
кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» (Україна). За 
такої умови методика визначення рейтингів університетів України полягає ось у чому. 

Загальний індекс рейтингової оцінки Із є інтегральним і визначається трьома комплексними критері-
ями (індексами):

Із = Інп + Ін + Імв,
де Інп – індекс якості науково-педагогічного потенціалу, значення якого змінюються в діапазоні  

[0 – 50] %; Ін – індекс якості навчання (діапазон [0 – 30] %); Імв – індекс міжнародного визнання (діапазон 
[0 – 20] %).
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Кожен комплексний критерій визначається групою індикаторів, перелік яких із відповідними вагови-
ми коефіцієнтами наведений у таблиці [4]:

Критерії № Індикатори Вагові кое-
фіцієнти

Якість 
науково-пе-
дагогічного 
потенціалу 

1 Кількість штатних співробітників, обраних академіками НАН України 27,5
2 Кількість штатних співробітників, обраних член-кореспондентами НАН України 13,5
3 Кількість професорів серед штатних співробітників ЗВО 2,5
4 Кількість доцентів серед штатних співробітників ЗВО 0,6
5 Кількість докторів наук серед штатних співробітників ЗВО 2,6
6 Кількість кандидатів наук серед штатних співробітників ЗВО 0,5

7 Кількість штатних співробітників, нагороджених Державною премією в області науки 
і техніки або Державною премією ім. Т. Шевченка 2,8

Якість на-
вчання

8 Кількість студентів, переможців та призерів міжнародних олімпіад (конкурсів) 7,5
9 Кількість студентів, переможців та призерів загальноукраїнських олімпіад (конкурсів) 1,5
10 Співвідношеня кількості магістрів до кількості бакалаврів і спеціалістів 7,0
11 Масштаб ЗВО 14,0

Міжнародне 
визнання

12 Кількість іноземних студентів 1,0
13 Членство навчального закладу в Європейськів асоціації університетів 7,0
14 Членство навчального закладу у Великій хартії університетів 6,0
15 Членство навчального закладу у Євразійській асоціації університетів 3,0
16 Членство навчального закладу в мережі університетів країн Черноморського регіону 3,0

Із поданої таблиці можна зробити такі висновки:
• Найвищими ваговими коефіцієнтами володіють індикатори Кількість штатних співробітників, об-

раних академіками НАН України, Масштаб ЗВО та Кількість штатних співробітників, обраних член-
кореспондентами НАН України.

Зважаючи на те, що всі індикатори та критерії були зведені до нормованої форми в такий спосіб, щоб 
вони змінювалися в діапазоні [0-100], можна зробити висновок, що університети, які залучають до робо-
ти молодих викладачів з цінним досвідом роботи в різноманітних галузях економіки, але без наукових 
титулів, свідомо занижують свій рейтинг. 

 Незрозумілим з огляду на якість навчання є індикатор Масштаб ЗВО. Значення цього індикатора 
обчислюють згідно з формулою 

11
c

PI
P

= ,

де Р – загальна кількість студентів ЗВО, Рс – середня, на один навчальний заклад, кількість студентів 
для досліджуваної групи. Проте його ваговий коефіцієнт є вдвічі вищим за восьмий індикатор – Кіль-
кість студентів, переможців та призерів міжнародних олімпіад (конкурсів) та Кількість студентів, 
переможців та призерів загальноукраїнських олімпіад (конкурсів). У результаті отримуємо, що кількість 
значно важливіша за якість.

• Індикатор І10 (Співвідношеня кількості магістрів до кількості бакалаврів і спеціалістів) з ваговим 
коефіцієнтом 7,0 також не витримує критики. Його величину обчислюють згідно з формулою 

10
MI

B C
γ=

+

,

де М – кількість студентів ЗВО, які отримали диплом магістра; В – кількість студентів ЗВО, які отри-
мали диплом бакалавра; С – кількість студентів ЗВО, які отримали диплом спеціаліста; γ – коефіцієнт 
масштабування, що використовують для приведення зміни індикатора І10 до діапазону [0 – 100].

Це означає, що, маючи намір збільшити його значення, потрібно зараховувати до магістратури всіх 
бажаючих. Цей показник можна також покращити шляхом зменшення набору бакалаврів або жорсткі-
шою політикою щодо відрахувань студентів за погану успішність. Проте це стане причиною зниження 
індикатора масштаб ЗВО з вищим ваговим коефіцієнтом.

• Індикатор І7 (Кількість штатних співробітників, нагороджених Державною премією в області 
науки і техніки або Державною премією ім. Т. Шевченка) фактично «працює» на один університет. 
Простим підрахунком  можна отримати такі цифри: якщо в університеті Х працевлаштовано найбільшу 
кількість лауреатів вказаних премій, то згідно з умовами нормування відповідному індикатору присвою-
ється значення 100. Зважаючи на ваговий коефіцієнт, отримуємо 2,8 бала до загальної суми. Такий підхід 
передбачає, що університет, залучивши найбільшу кількість академіків, членів кореспондентів і лауреа-
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тів вказаних премій із нульовими значеннями всіх інших індикаторів буде перебувати в трійці лідерів із 
значенням інтегрального показника

Із = Інп + Ін + Імв = 27,5 + 13,5 + 2,8 + 0 + ... + 0 = 43,8

• Індикатор Міжнародне визнання погано корелюється з позиціями в міжнародних рейтингах (рис.1). 
Збіг спостерігаємо лише в КПІ ім. І. Сікорського та НУ «Львівська політехніка». Дивним є той факт, що 
ряд університетів із високим рейтингом міжнародного визнання у ТОП-200 Україна взагалі не представ-
лені в жодному міжнародному рейтингу.

Рис. 1. Рейтингова позиція в ТОП-200 Україна індикатора міжнародного визнання  
та за середньою сумою позицій у світових рейтингах, cкладено на основі [4]

Деякі недоліки було частково усунено шляхом адаптації методики проекту «Топ – 200 Україна» до 
змін у системі вищої освіти. Усього для формування зазначених індексів, починаючи з 2015/2016 на-
вчального року використовували 24 індикатори прямого виміру з сумарною вагою 80%, показник ін-
формаційних ресурсів – 5% і експертне оцінювання з ваговим коефіцієнтом 15%. Також для оцінюван-
ня міжнародного визнання додатково враховували участь у європейських програмах «Горизонт 2020», 
Seventh Framework Programme, TEMPUS, Erasmus+. Враховуючи рекомендації  Лісабонського форуму 
IREG-8 та гостру потребу України здійснювати високотехнологічний, інноваційний розвиток своєї еко-
номіки, Оргкомітет Національного академічного рейтингу  для ранжування ЗВО у 2015/2016 році додат-
ково ввів критерій «Інноваційна діяльність університетів». 

Наше дослідження дозволяє стверджувати, що вибір абітурієнтів не є значною мірою обумовленим 
позиціями університету в міжнародних чи вітчизняних рейтингах (рис.2). Так, першим у рейтингу за 
рівнем балу ЗНО на контракт є Український Католицький Університет (182 позиція у рейтингу ТОП-200 
Україна), другим – Національний університет «Києво-Могилянська академія» (12 рейтингова позиція у 
ТОП – 200), третє місце у КНУ ім. Шевченка (2 місце в ТОП – 200) і лише 9 та 10 у КПІ ім. І Сікорського 
та ХНУ ім. В.Н. Каразіна (1 та 3 позиція у ТОП-200 відповідно) тощо.

Рис. 2. Рейтингові позиції першої 20-ки ЗВО України за інтегральним показником  
«ТОП-200 Україна» та за показником «Бал ЗНО на контракт», cкладено на основі [4]
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Отже, маркетинг ВНЗ на думку авторів не повинен зосереджуватись на шляхах підвищення позицій 
у недосконалих на сьогодні рейтингах. Підтвердженням цієї думки є ініціювання і проведення в Болон-
ському університеті чергової глобальної конференції Міжнародної експертної групи в галузі рейтингу-
вання і ранжування вузів (травень 2019 р.) «Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти». 

Висновки. Автори довели, що підходи до рейтингування, які існують сьогодні, є тенденційними. На-
слідком цього є невідповідність рейтингової позиції та попиту на освітні послуги навчального закладу. 
Обґрунтовано, що участь у різноманітних рейтингуваннях є доцільними та економічно обґрунтованими 
лише у випадку відповідності між рейтинговою позицією та рівнем котирування ЗВО між абітурієнтами.

У статті сформульовано принцип підпорядкування стратегії розвитку ЗВО ключовій меті: підвищен-
ня кількості абітурієнтів з високим рівнем підготовки, які навчаються в певному закладі освіти за кошти 
фізичних чи юридичних осіб. 

Із метою відображення в рейтингових позиціях конкурентоспроможності закладів вищої освіти за-
пропоновано залучити індекс рівня забезпечення комфортності навчального процесу, а саме: рівень 
забезпечення гуртожитками, бібліотеками та якісним авдиторним фондом, індекс якості дистанційної 
інформаційної підтримки навчального процесу, індекс якості комунікаційних процесів «викладач-сту-
дент», індекс оцінки роботодавцями та випускниками рівня підготовки фахівців. Методологією враху-
вання цих якісних показників запропоновано теорію нечітких множин та нечіткої логіки [5–6]. Такий 
підхід дозволив би агрегувати статистичні дані та знання про університет.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ  
В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті досліджено сутність, види та способи монетизації цифрових платформ в умовах формування циф-
рової економіки. Проаналізовано основні підходи до класифікації моделей цифрових платформ, наведено їх порів-
няльну характеристику. Наголошено на основних функціях цифрових платформ. Визначено, що метою існування 
цифрових платформ є мобілізація людей для спільної участі, створення нової цінності та отримання доходів від 
цих процесів – монетизації. Представлено найбільш популярні способи монетизації та комбінації вибору суб’єктів 
для сплати за послуги цифрової платформи. 
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В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье исследована сущность, виды и способы монетизации цифровых платформ в условиях формирования 
цифровой экономики. Проанализированы основные подходы к классификации моделей цифровых платформ, при-
ведена их сравнительная характеристика. Отмечены основные функции цифровых платформ. Определено, что 
целью существования цифровых платформ является мобилизация людей для совместного участия, создания новой 
ценности и получение доходов от этих процессов – монетизации. Представлены наиболее популярные способы 
монетизации и комбинации выбора субъектов для оплаты услуг цифровой платформы.
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CONCEPTUAL BASIS FOR DIGITAL PLATFORMS DEVELOPMENT  
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY FORMATION 

The article deals with the essence, types and ways of monetization of digital platforms in the conditions of digital econ-
omy formation. It is stated that the digital platform is a digital economy company that provides digital space for value cre-
ation by users, relying on the use of modern software, data analysis algorithms and network effects. The basic approaches 
to the classification of digital platforms models are analyzed. The comparative characteristics of the main types of platforms 
are also presented, among them transactional, innovative, integration and investment platforms. 

It is determined that the purpose of digital platforms is to mobilize people for joint participation, to create added value 
and to generate revenue from these processes in the form of additional value part appropriation created by platforms for 
the client – monetization. The most popular monetization methods are presented. They include transaction fees, access fees, 
advanced access fees, and advanced patronage fees. It is noted that, digital platforms choose a subject to pay according to 
the differences between the users of the platform, their material and social status, the motivation to connect to the platform, 
the incentives and the potential amount of value they can receive from the platform. In general, there are four combinations 
to choose subjects to pay for digital platform services: all users are charged; some users pay full costs, and some receive 
preferential terms; almost all users are charged, star rating users receive preferential terms; almost all users are charged, 
and users who are very price-sensitive receive preferential terms.
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Also, it is emphasized that digital platforms, while saving on the lack of large production capacity and using algorithms 
to analyze customer preferences and desires, pose serious risks to the existence of classic businesses and companies, limiting 
competition, especially for small and medium-sized enterprises.

Key words: digital platform, digital economy, platform economy, platform monetization, digital platform models.

Постановка проблеми. Поява «цифрових платформ» як нової форми «програмованого бізнесу», що 
надає продавцям і споживачам майданчик для створення цінностей і обміну ними за відсутності ви-
робничих активів, визначила новий напрям наукових досліджень у розвитку теорії цифрової економіки. 
Стрімкий розвиток компаній, що є цифровими платформами, сприяв усвідомленню кардинальних змін у 
формах бізнесу, роботи, соціалізації, створення цінності та механізмів конкуренції за прибуток в еконо-
міці. Змінюючи традиційні підходи до створення додаткової вартості, цифрові платформи сформували 
нову реальність взаємодії економічних суб’єктів, що зумовлює актуальність теоретичного обґрунтуван-
ня їх сутності, видів, ролі та значення для економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання появи та особливостей функціювання цифро-
вих платформ в економічному житті країни знайшли відображення переважно у працях зарубіжних на-
уковців: С. Вілврайта (S. C. Wheelwright), К. Кларка (K. B. Clark), Ж-Ч. Роше (J-Ch. Rochet), Ж. Тіроль  
(J. Tirole), А. Асадулаха (A. Asadullah), І. Фаіка (I. Faik), А. Канканхалі (A. Kankanhalli), Т. Айзенма-
на (Th. Eisenmann), Г. Паркера (G. Parker), М. Альстина (M. Alstyne), Л. Мейера (L. Meyer), Е. Казана  
(E. Kazan), Ч. Тана (C. Tan), Е. Ліма, (E. Lim), К. Бодро (K. J. Boudreau), К. Лакхані (K. Lakhani), М. Валь-
стайна (M. Van Alstyne), П. Еванса (P. C. Evans), А. Гавера (A. Gawer), М. Андрессена (M. Andreessen), 
М. Кенні (M. Kenney), Дж. Зісмана (J. Zysman). Також активні дослідження проводять колективи авторів, 
що представляють Європейську комісію, Європейський парламент, Світовий Економічний Форум та 
Глобальний центр трансформації цифрового бізнесу.

Мета і завдання дослідження полягає у визначенні сутності, видів та способів монетизації цифро-
вих платформ в умовах формування цифрової економіки.

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз праць дозволив зробити висновок про відсутність 
усталених підходів до трактування поняття «цифрової платформи» в науковій літературі. Так, уперше тер-
мін «платформа» вжито в роботі з планування та реалізації продукції С. Вілврайта (S. C. Wheelwright) та  
К. Кларка (K. B. Clark). Науковці запропонували використання терміну «платформенний продукт» для 
опису нового покоління товарів та послуг фірми, що відповідають потребам основної групи клієнтів 
[1, 67-83]. Ж-Ч. Роше (J-Ch. Rochet) та Ж. Тіроль (J. Tirole) також використали термін «платформа» для 
характеристики фірми чи установи, яка опосередковує транзакції між двома або більше групами агентів 
з точки зору продажу продуктів чи послуг [2, 990-995]. 

На думку науковців з університету Сінгапуру А. Асадулаха (A. Asadullah), І. Фаіка (I. Faik) та  
А. Канканхалі (A. Kankanhalli), платформи є своєрідною комерційною мережею чи ринком, що дозволяє 
здійснювати B2B (бізнес-бізнес), B2C (бізнес-клієнт) та C2C (клієнт-клієнт) транзакції [3]. 

Згідно з дослідженням Т. Айзенмана (Th. Eisenmann), Г. Паркера (G. Parker) та М. Альстина  
(M. Alstyne) сучасні платформи є бізнес-інфраструктурою, що ґрунтується на створенні взаємодії між 
зовнішніми виробниками та споживачами і містять у собі набір компонентів (обладнання, програмне 
забезпечення та обслуговувальні модулі із заданою архітектурою) та правил (стандарти, протоколи, по-
літики і контракти з правами і обов’язками). Їх спільне використання забезпечує членів платформи мож-
ливостями створення потужних додатків, які потім перетворюються у вигоду для кінцевих користувачів 
[4, 3].

«Цифрові платформи», на думку Л. Мейера (L. Meyer), є уособленнями бізнесу цифрової економіки 
та представлені складною системою інформаційних технологій, яка запроваджує своєрідний спосіб ви-
конання важливої   функції та є відкритою для використання клієнтами та партнерами, у тому числі роз-
робниками програм, торговцями та агентами [5, 26-28]. Цифрова платформа забезпечує технологічну 
основу для доставки або агрегації продуктів, послуг, контенту від постачальників до кінцевих спожива-
чів [6, 7-8]. Водночас перевагою цифрової платформи є можливість користуватися не тільки функціями 
самої платформи, а й додатками, що створені незалежними третіми сторонами [7].

Наголошуючи на компонентах, Е. Казан (E. Kazan), Ч. Тан (C. Tan) та Е. Лім (E. Lim) визначають циф-
рову платформу як приватну або відкриту, модульну, шарувато-технологічну архітектуру, яка підтримує 
ефективний розвиток інноваційних похідних продуктів та послуг, що органічно вбудовані в бізнес чи со-
ціальний контекст [8]. На думку дослідників, діяльність цифрової платформи забезпечується успішним 
розвитком таких її складових (шарів, з англ. layers):

– пристрій (device layer) – програмований засіб, що зберігає та обробляє дані, виконує цифрові інструк-
ції. Більшість цифрових платформ використовують смартфони, планшети чи персональні комп’ютери на 
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операційних системах Android, iOS та Windows як засоби взаємодії користувачів з платформою, а також 
як платіжні пристрої під час розрахунків;

– система (system layer) – програмна складова платформи, яка виконує програми та здійснює контр-
оль над цифровими пристроями. Наприклад, платіжна платформа PayPal використовує мобільні опера-
ційні системи Android та iOS, щоб запропонувати свої платіжні послуги;

– мережа (network layer) – цифровий або фізичний канал для посередництва та транспортування да-
них між вузлами платформи. Обробка та розрахунки на платформах здійснюються в Інтернеті;

– сервіс та обслуговування (service layer) – програмне забезпечення, яке відповідає за генерування, 
зберігання та поширення аудіо-, візуального, текстового та графічного вмісту, що є основною цінністю 
платформи; 

– зміст (content layer) – цінність, яку платформа надає споживачеві.
Фахівці Європейської Комісії в межах аналітичного звіту «A Digital Single Market Strategy for Europe» 

розглядають он-лайн платформи (online platforms) як засіб «досягнення єдиного цифрового ринку, що 
забезпечить збереження за Європою світового лідерства в галузі цифрової економіки» [10, с. 3].

Досить вдалим, на нашу думку, є визначення, представлене у звіті Світового Економічного Форуму 
«Digital Transformation Initiative: Unlocking B2B.

Platform Value», де цифровими платформами називають «бізнес-моделі, що мають технологію, яка 
створює цінність за рахунок сприяння обміну та взаємодії та побудована на спільній та сумісно взаємоді-
ючій інфраструктурі, що підживлюється даними та характеризується взаємодією багатьох зацікавлених 
сторін» [9, с. 5]. Платформи об’єднують людей, процеси, політику та мережеві технології, щоб забез-
печити обмін цінностями в межах екосистеми. Вони створюють можливості для зацікавлених сторін 
співпрацювати та здійснювати операції в глобальному масштабі. 

Узагальнюючи наукові підходи, вважаємо, що цифрова платформа є компанією цифрової економіки, 
що забезпечує цифровий простір для створення цінності користувачами, спираючись на використання 
сучасних програмно-технологічних засобів, алгоритмів аналізу даних та мережеві ефекти. 

Аналіз наукової літератури засвідчує наявність різних підходів до класифікації цифрових платформ. 
Виділивши бізнес-модель як основу для класифікації цифрових платформ, К. Дж. Бодро (K. J. Boudreau) 
та К. Р. Лакхані (K. R. Lakhani) запропонували 3 типи моделей платформ [11, с. 73–74]:

– модель «інтегратора» (integrator platform model). Оператор платформи забезпечує об’єднання зо-
внішніх учасників з кінцевими користувачами. Прикладами є Google Play та App Store – платформи, що 
поєднують розробників додатків та їх споживачів. Водночас оператори платформ безпосередньо контр-
олюють якість і технічні характеристики додатків, обслуговують транзакції між учасниками платформи, 
отримуючи комісію;

– продуктова модель (product platform model). Власник платформи надає основоположну технологію, 
завдяки якій зовнішні користувачі продають товари та послуги безпосередньо кінцевим споживачам. 
Транзакції відбуваються без участі власника платформи. Зовнішні користувачі (інноватори) характе-
ризуються більшою підприємницькою самостійністю, контролюючи свої технічні розробки та маючи 
права на встановлення цін. Прикладом є хмарні сервіси Amazon та Google;

– багатостороння модель (multisided platform model). У цій моделі зовнішні новатори та користувачі 
можуть вільно здійснювати взаємодії один з одним до тих пір, поки вони є партнерами власника плат-
форми, виконуючи правила та умови використання платформи. Модель не передбачає безпосередньої 
взаємодії з власником платформи під час проектування, розробки та виготовлення нового продукту чи 
послуги. Прикладом є соціальні мережі Facebook та Instagram, на яких сторонні розробники можуть роз-
міщувати свої додатки (віджети) та самостійно визначати модель одержання доходу (реклама чи плата 
за користування). 

Враховуючи режим управління платформою, Дж. Паркер (G. Parker) та М. Вальстайн (M. Van Alstyne) 
розрізняють [12, с. 3015–3017]:

– відкриті платформи (opened platforms). Розвиваються силами користувачів. Прикладами є Linux, 
Wikipedia;

– закриті платформи управління (closed platforms). Розвиваються управляючою компанією. Прикла-
дами є Apple iOS, Google Android.

Беручи за основу структуру власності, Н. Економідес (N. Economides) та Е. Катсамакас (E. Katsamakas), 
запропонували два типи цифрових платформ [13, с. 1057–1071]:

– платформи на основі власності (property based platforms). Компанія, контролюючи власну платфор-
му, може самостійно приймати стратегічні рішення щодо ціноутворення власних товарів, які вона продає 
безпосередньо кінцевому споживачеві, а також стосовно допоміжних товарів на її платформі, які прода-



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

24

© А. Ю. Семеног

ють інші фірми. Наприклад, фірми, що контролюють ігрові консолі, встановлюють ціну на ігрову консоль 
і додаткового стягують роялті із розробників ігор також, дотримуючись двостороннього ціноутворення;

– платформи на основі відкритого коду (open source based platforms). Компанія, що здійснює головне 
управління платформою з відкритим кодом не може реалізувати двосторонню стратегію ціноутворення. 
Наприклад, Linux, може бути використана безкоштовно, водночас додатки, що доповнюють платформу, 
можуть бути у власності компаній-користувачів платформи, які, монетизуючи свої продукти, сприяють 
подальшому розвитку платформи. 

На нашу думку, найбільш вдалою класифікацією цифрових платформ є пропозиція співробітни-
ків Центру глобального підприємництва (The Center for Global Enterprise) П. С. Еванса (P. C. Evans) та  
А. Гавер (A. Gawer), які на підставі дослідження 176 цифрових платформ з різних країн світу виділили 
такі категорії цифрових платформ [14, с. 7–9, 14–16]:

– транзакційні платформи (transaction platforms). Платформи, головним призначенням яких є змен-
шення транзакційних видатків між різними типами фізичних та юридичних осіб із приводу пошуку один 
одного. Станом на 2016 рік у світі існувало 160 транзакційних платформ загальною ринковою капіталі-
зацією 1,1 трлн дол. США. 75 % з них були приватними компаніями. Компанії цієї категорії управляють 
платформами соціальних медіа, ринків, засобів масової інформації, музики, фінансових технологій. Най-
більш відомими прикладами є платформи спільного користування Uber, Zipcar, BlaBlaCar, Airbnb, елек-
тронної комерції Google, Amazon Marketplace, eBay, пошукові сервіси Baidu, Yahoo, соціальні мережі 
LinkedIn, Snapchat, сервіс он-лайн платежів PayPal, сервіс відео-стримінгу Netflix;

– інноваційні платформи (innovation platforms). Платформи, які є технологічним фундаментом для 
розробки додаткових продуктів та послуг зовнішніми новаторами і є технологічною основою, на якій 
інші компанії розробляють додаткові продукти і послуги. Однією з ключових особливостей інновацій-
них платформ є можливість мотивувати до співпраці необмежене коло зовнішніх новаторів, формуючи 
інноваційну екосистему. Водночас власники платформ не витрачають ресурси на пошук зовнішніх роз-
робників додаткових продуктів чи послуг. Загалом виділяють п’ять інноваційних платформ, загальний 
обсяг капіталізації яких на кінець 2016 року становив 911 млрд дол. США. До цієї категорії належать 
компанії з широкою мережею сторонніх розробників: Microsoft, Oracle, Intel, SAP та Salesforce;

– інтеграційні платформи (integrated platforms). Це технології, продукт чи послуги компаній-опера-
торів платформ, які пропонують можливості як транзакційних, так й інноваційних платформ. Є шість 
компаній, які належать до категорії інтеграційних платформ: Apple, Google, Facebook, Amazon, Alibaba 
та XiaoMi. Їх сумарна ринкова капіталізація становить понад 2 трлн. дол. США. Ці платформи сприяють 
розвитку двосторонніх ринків та керують значними мережами розробників. На відміну від інших цифро-
вих платформ, які володіють обмеженим колом фізичних активів, вони можуть мати виробничі ланцюги 
поставок. Наприклад, Apple зі своїм сімейством комп’ютерів, планшетів та смартфонів або логістичні 
системи у розпорядженні Amazon чи Alibaba. Останні взагалі керують декількома платформами, слугу-
ючи платформенними конгломератами. Так, Alibaba є оператором 10 платформ, серед яких Taobao – С2С 
інтернет-магазин, Tmall – В2С інтернет-магазин, AliExpress – В2С оптовий та роздрібний інтернет-ма-
газин для іноземних покупців, Aliyun – хмарні технології для онлайн-бізнесу, Alipay – платіжна система 
для оплати за товари та послуги, Cainiao – доставка товарів. Отже, Alibaba є транзакційною платформою 
для своїх користувачів, а також інноваційною платформою для багатьох постачальників, які продають 
товари на її платформах електронної комерції; 

– інвестиційні платформи (investment platforms). Представлені холдинговою компанією, яка керує 
портфелем цифрових платформ. Перевагою цього типу платформ є наявність резервної інфраструктури 
та використання передового досвіду з різними брендами та напрямами. Портфельний підхід забезпечує 
ефективніший спосіб обміну найкращими методами управління та забезпечення інновацій між різними 
бізнес-моделями платформ. У світі є п’ять компаній, які належать до категорії інвестиційних платформ: 
Priceline Group (США), Softbank (Японія), Naspers (Південно-Африканська Республіка), IAC Interactive 
(США) та Rocket Internet (Німеччина). Хоча можна стверджувати, що ці компанії самі по собі не є плат-
формами, вони мають чітку стратегію раннього інвестування в платформенні компанії та виступають 
в якості холдингу. Наприклад, група Priceline охоплює такі платформи: Booking.com – он-лайн броню-
вання готелей, Priceline.com – надання знижок, Kayak.com – пошук авіа-квитків, туристичних пакетів 
та інші. Naspers диверсифікується за рахунок інвестицій у понад 30 платформ, серед яких український 
сервіс продажу товарів OLX, нідерландська фінтех-компанія PayU (Global), польскі платформи он-лайн 
торгівлі Allegro та Ceneo, африканські компанії електронної комерції Konga та Souq, індійські платфор-
ми з продажу автобусних квитків Redbus. 

Незважаючи на відмінності в організації бізнес-процесів, усі цифрові платформи зосереджуються на 
виконанні таких функцій:
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– залучення користувачів (на відміну від лінійної бізнес-моделі користувачі починають використову-
вати платформу, якщо вона генерує для них цінність, водночас цінність залежить від внеску користува-
чів платформи);

– сприяння взаємодії (платформам потрібно постійно покращувати алгоритм своєї діяльності, додаю-
чи нові функції та технічні можливості для спрощення процесу створення та обміну цінністю);

– знаходження збігів (успіх платформи залежить від її здатності зводити найбільш придатних корис-
тувачів, для чого використовуються алгоритми аналізу даних про вподобання та звички споживачів, їх 
бажання та фінансові можливості).

Загалом метою існування цифрових платформ є мобілізація людей для спільної участі, розробка нової 
цінності та отримання доходів від цих процесів у формі привласнення частини, створеної платформою 
додаткової цінності для клієнта – монетизації. Так, Google монетизує пошукові запити, Facebook – со-
ціальну комунікацію в мережі, LinkedIn – професійні якості, зв’язки, Uber – автомобілі, AirBnb – віль-
ні кімнати в будинках. Здебільшого платформи отримують доходи від надання доступу до створення 
цінності, ринку, інструментів чи управління, стягуючи плату за доступ з однієї або декількох категорій 
користувачів. Серед найбільш популярних способів є [15, c. 141–148]: 

– комісія за операцію (наприклад, клієнт Uber платить водію за поїздку, покупець на eBay – продав-
цю за товар, а компанія, яка використовує Upwork, – фрілансеру за завершений проект. Платформи, які 
полегшують такий рух коштів, можуть монетизувати створену цінність, стягуючи комісійний збір у ви-
гляді відсотка від суми транзакції чи фіксовану плату);

– плата за доступ (підхід, що передбачає одержання плати з надавачів послуг чи виробників товару 
за доступ до товариства споживачів, які приєдналися до платформи не для того, щоб взаємодіяти з ви-
робниками, а з інших причин. Яскравим прикладом є платформа Dribbble – глобальне співтовариство, в 
якому дизайнери діляться результатами своєї роботи, обмінюються досвідом, вдосконалюють свої на-
вички, а замовники послуг мають можливість отримати їх роботу чи найняти для виконання іншої. Ме-
режевий ефект досягається завдяки безоплатному доступу користувачів до платформи та цінністю, яку 
вони отримують від комунікації з однодумцями. Натомість платформа отримує доходи від розміщення 
компаній, що шукають талановитого дизайнера оголошень на стіні вакансій сайту. Ця форма монетизації 
є вигідною для обох сторін – дизайнери в пошуках нового замовлення, пропонують свої кращі роботи на 
платформі, а компанії отримують доступ до працівників високої якості, чиї портфоліо мають критичну 
оцінку співтовариством платформи);

– плата за розширений доступ (досить часто операторам платформи важко монетизувати свої послу-
ги, не нашкодивши зростанню спільноти, що користується платформою. У цьому випадку використову-
ють оплату за надання додаткових інструментів, які дозволяють виробнику чи надавачу послуги виді-
литися і стати помітнішим зі своєю пропозицією. Цей підхід не шкодить мережевим ефектам платформи, 
адже усі користувачів допускаються до участі на платформі на рівних стандартних умовах. Прикладами 
можуть бути платформи рекламних оголошень на кшталт OLX, RIA та Shafa в Україні, які пропонують 
безкоштовне розміщення об’яв для всіх клієнтів в порядку черговості, а також платну послугу першо-
чергової видачі виділених спеціальним кольором та шрифтом об’яв від продавців, які хочуть підвищити 
імовірність швидкого продажу свого товару. Схожий принцип використовують компанії Google із пре-
міальним сервісом Adwords, що дозволяє досягти кращих результатів у пошуковій видачі інформації про 
клієнта, а також Facebok та Instagram, які пропонують платне просування постів у соціальній мережі);

– плата за розширений патронаж (підхід, що передбачає плату споживачем платформи за високоя-
кісну та персоніфіковану інформацію, яку клієнту важко відібрати самому. Прикладом є платформа з 
пошуку нянь Sittercity, що отримує кошти від батьків за допомогу у відборі та пошуку няні. Враховуючи 
складність вибору гарної няні, платформа може відмовитися від комісійної оплати з нянь, що дозволяє 
останнім вільно приєднуватися до платформи. Водночас успішне працевлаштування нянь залежить від 
виконання ними умов та правил платформи, що передбачають високий рівень кваліфікації та відпові-
дальності). 

Монетизуючи цінність, платформи обирають суб’єкта сплати з огляду на відмінності між користу-
вачами платформи, їх матеріальним та соціальним статусом, мотивацією підключення до платформи, 
стимулами та потенційним обсягом цінності, яку вони можуть отримати від платформи. Отже, існують 
чотири комбінації вибору суб’єктів сплати [15, с. 148–150]:

– плата стягується з усіх користувачів (дуже рідко використовується, прикладом є закриті членські 
клуби, у яких оплата є гарантією, що до клубу не приєднається особа нижчого соціального статусу);

– одна частина користувачів сплачує повну вартість, а інша – отримує пільгові умови (використову-
ється платформами для знайомств, на яких чоловіки сплачують повну вартість, а жінки часткову вартість 
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(інколи їх участь взагалі безкоштовна). Оскільки жінки зазвичай менше зацікавлені в знайомствах, піль-
га на оплату є способом залучити їх до платформи);

– плата стягується майже з усіх користувачів, пільгові умови отримують «зіркові» користувачі (плат-
форми надають пільги відомим особистостям чи компаніям, участь яких на платформі гарантовано до-
поможе залучити додаткових користувачів. Цю форму активно використовує краудфандинговий сервіс 
Indiegogo, який залучає засновників компаній для заохочення нових стартаперів до розміщення своїх 
заявок на платформі);

– плата стягується майже з усіх користувачів, пільгові умови отримують користувачі, які дуже чутли-
ві до ціни (платформи надають знижки на оплату для користувачів, які бажають залишатися в спільноті 
та додають їй цінності, проте з певних обставин не можуть сплачувати повну вартість. Цей спосіб ви-
користовується навчальними платформами Cursera та Edx, які можуть надати знижку на он-лайн курс за 
умов, якщо користувач обґрунтує свою неспроможність сплачувати повну вартість послуги та характе-
ризується позитивною історією проходження курсів в минулому).

Висновки. Завдяки монетизації платформи стали домінантною організаційною формою в цифровій 
економіці. Вони формують основні тренди її розвитку та взаємодії з різними суб’єктами економічної 
діяльності. Заощаджуючи на відсутності великих виробничих потужностей, платформи активно інвесту-
ють в розробку алгоритмів для аналізу даних про вподобання та бажання клієнтів. Разом із мережевим 
ефектом це дозволяє платформам досягати експоненційного зростання, рівень якого в останні роки про-
вокує серйозні ризики для існування класичних бізнесів та компаній. Завдяки широкому використан-
ню програмних алгоритмів он-лайн платформи перетворюють персональні дані споживачів на корисну 
інформацію як для власного розвитку платформи, так і для перепродажу іншим компаніям. Водночас 
зростання ринкової сили цифрових платформ несе ризики, що платформи зможуть контролювати доступ 
до інтернет-ринків, обмежуючи конкуренцію, особливо з боку малих та середніх підприємств.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ  
В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто походження терміна «мережевцентризм», його зміст, а також сутність мережево-
центричного підходу як основи мережевоцентричної концепції. Визначено особливості управління складними сис-
темами на основі мережевоцентричного підходу. Запропоновано використання метежевоцентричного підходу до 
управління діяльністю закладів вищої освіти, зокрема їх інформаційно-комунікаційним забезпеченням, спрямованим 
на досягнення запланованих цілей, а саме: досягнення сталого розвитку закладів вищої освіти. Визначено особли-
вості застосування мережевоцентричного підходу в управлінні інформаційно-комунікаційним забезпеченням ста-
лого розвитку закладів вищої освіти у процесі побудови інформаційно-комунікаційної мережі. Розглянуто переваги 
використання мережевоцентричного підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти, а також проблеми, які 
можуть виникнути під час застосування цього підходу.

Ключові слова: мережевоцентризм, мережевоцентричний підхід; управління, сталий розвиток закладів вищої 
освіти, інформаційно-комунікаційна мережа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В статье рассмотрено происхождение термина «сетецентризм» и его содержание, а также сущность сете-
центрического подхода как основы сетецентрической концепции. Определены особенности управления сложны-
ми системами на основе сетецентрического подхода. Предложено использование сетецентрического подхода к 
управлению деятельностью высших учебных заведений, их информационно-коммуникационным обеспечением, на-
правленным на достижение запланированных целей, а именно достижения устойчивого развития высших учебных 
заведений. Определены особенности применения сетецентрического подхода в управлении информационно-ком-
муникационным обеспечением устойчивого развития высших учебных заведений при построении информацион-
но-коммуникационной сети. Рассмотрены преимущества использования сетецентрического подхода в управлении 
деятельностью высших учебных заведений, а также проблемы, которые могут возникнуть при применении этого 
подхода.

Ключевые слова: сетецентризм, сетецентрический подход; управление, устойчивое развитие высших учебных 
заведений, информационно-коммуникационная сеть.
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work-valuation approach as the basis of the network-centric concept is considered. The features of control of complex sys-
tems based on the network-centric approach are determined. It is proposed to use the network-centric approach to managing 
the activities of higher education institutions, in particular their information and communication support aimed at achieving 
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vantages of using the network-centric approach in managing the activities of higher education institutions are considered, 
as well as the problems that may arise when applying this approach.

On the basis of the conducted research, it is concluded that it is necessary to use the network-centric approach to man-
aging the activities of higher education institutions as an alternative to traditional approaches to management. A feature of 
this approach is the delegation of a significant number of lower-level decision-making powers to the managerial hierarchy 
of higher education institutions. It is the application of the network-centric approach to managing the activities of higher 
education institutions that will help them achieve sustainable development in the current uncertainty.

The practical significance of the research is to determine the need to build a system for managing information and 
communication support for the sustainable development of higher education institutions based on the basic principles of a 
network-centered approach using a multi-level, branched information and communication network.

Key words: network-centricity, network-centric approach; management, sustainable development of higher education 
institutions, information and communication network.

Постановка проблеми. У сучасному освітньому середовищі, яке характеризується умовами неви-
значеності та жорсткою конкуренцією на ринку освітніх послуг, стан і тенденції розвитку вітчизняних 
закладів вищої освіти свідчать про необхідність перегляду основних аспектів управління закладами ви-
щої освіти. Головною метою діяльності закладів вищої освіти в сучасних умовах господарювання стає 
забезпечення їх сталого розвитку. Саме тому питання, пов’язані із застосування нових методів управлін-
ня, побудованих на ефективному використанні інформації та сучасних засобів комунікацій, стають осо-
бливо актуальними під час дослідження можливостей та умов досягнення закладами вищої освіти ста-
лого розвитку. Останніми роками набуває поширення використання мережевоцентричного управління в 
діяльності бізнес-структур. Саме застосування принципів мережевоценричного управління в діяльності 
закладів вищої освіти під час побудови системи управління інформаційно-комунікаційним забезпечен-
ням може сприяти більш ефективному використанню актуального потенціалу та забезпечити досягнення 
сталого розвитку закладів вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань управління діяльністю закладів 
вищої освіти присвячені праці таких науковців: І. С. Каленюк [1], В. І. Луговий [1], О. Б. Моргулець [2],  
С. Г. Натрошвілі [3], М. Р. Терованесов [4], Т. Г. Уварова [5], Л. І. Яременко [1] та багатьох інших. Однак, 
незважаючи на значну кількість праць, присвячених дослідженню різних аспектів управління діяльністю 
закладів вищої освіти, питання застосування нових методів управління з метою досягнення закладами вищої 
освіти сталого розвитку на ринку освітніх послуг все ще потребують проведення ґрунтовних досліджень. 
Концепція мережевоценричного управління розроблена в працях А. Себровскі, Дж. Гарстка, Д. Альбертса та  
Ф. Стейна [6-7], які вперше почали використовувати поняття «мережевоцентризм» та застосували його 
у процесі побудови складних систем управління під час здійснення військових дій. Подальше застосу-
вання мережевоцентриського підходу в управлінні розглядали А. А. Амбарцумян [8], В. І. Анненков 
[9], А. Ю. Єфремов [10], Ю. С. Затуливітер [11], А. Д. Іванніков [12], В. В. Карпов [9], С. А. Кудж 
[12], Д. Ю. Максімов [10], А. В. Моісєєв [9], І. В. Сурма [9], І. В. Соловйов [12], А. Н. Тихонов [12],  
В. Я. Цветков [12] та інші дослідники. Однак, незважаючи на те, що мережевоцентричний підхід все 
частіше застосовують в управління складними соціально-економічними системами, діяльність яких 
пов’язана з одержанням та обробкою значних обсягів інформації, принципи мережевоцентричного 
управління досі не застосовували у процесі дослідження питань, пов’язаних із діяльністю вітчизняних 
закладів вищої освіти. Саме тому пропонуємо розглянути можливості та перспективи використання ме-
режевоцентричнго підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти. 

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження сутності мережевоцентризму, а також 
визначення можливостей та перспектив використання мережевоцентриського підходу в управлінні ін-
формаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності закладів вищої освіти – побудові інформаційно-
комунікаційної мережі, спрямованої на виконання запланованих цілей, тобто досягнення сталого розви-
тку закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Останніми роками все частіше в наукових дослідженнях, присвяче-
них різним сферам діяльності, застосовують термін «мережевоцентризм». Уживання цього терміна пе-
реважно пов’язане з використанням мережевих комп’ютерних технологій, однак розуміння його змісту 
істотно різняться. 

Уперше термін «мережевоцентричний» (Network-Centric) використали віце-адмірал Військово-
морських сил (ВМС) США А. Себровскі та експерт Міністерства оборони США Дж. Гарстка у стат-
ті «Мережевоцентрична війна: її походження і майбутнє», опублікованій у журналі «Proceedings» 
(1998 р.) [6]. Представлена у цій статті концепція мережевоцентиричної війни була доопрацьова-
на й описана   в книзі Дж. Гарстка, Д. Альбертса та Ф. Стейна «Мережевоцентрична війна: розробка 
та використання інформаційної переваги» [7]. У концептуально-теоретичному плані А. Себровскі та  
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Дж. Гарстка представили модель мережевоцентричної війни як систему, що складається з трьох решіток-
підсистем: інформаційної, сенсорної і бойової. Основу цієї системи становить інформаційна решітка, на 
яку накладаються і в якій взаємно перетинаються сенсорна і бойова решітки. Інформаційна решітка-під-
система пронизує всю систему.

Наразі у Міністерстві Оборони США термін «менежевоцентричний» розуміють як характерну влас-
тивість надійного, глобально взаємопов’язаного мережевого оточення, що охоплює інфраструктуру, 
системи, процеси та людей і в якому дані для спільного використання надаються користувачам повністю 
та своєчасно [10]. Отже, концепція мережевоцентричної війни – не новий тип війни, а новий підхід до 
організації та ведення бойових дій, де в центрі уваги опиняється інформаційно-комунікаційна мережа. 
Причому найбільш важливим аспектом застосування мережевоцентричної війни є принципи її організа-
ції та самоорганізації.

У широкому розумінні концепцію мережевоцентричної війни характеризують переважно як ведення 
бойових дій в єдиному інформаційно-комунікаційному просторі, успіх яких залежить, насамперед, від 
об’єднання всіх учасників бойових дій у межах цього простору, а також вражаючих, логістичних, інфор-
маційних, дипломатичних, соціальних та інших засобів в мережевоцентричну систему, що охоплює всі 
рівні і напрями управління.

Подальше розповсюдження ідей мережевоцентризму пов’язане з використанням мережевоцентрич-
ного підходу в управлінні складними системами. Згідно з мережевоцентричним підходом, який розроби-
ли науковці [10; 11], мережевоцентричне управління – децентралізоване управління сукупністю об’єктів 
(живих або технічних), які спільними зусиллями повинні вирішити деяку задачу.

Мережевоцентричне управління передбачає значне делегування повноважень нижнім елементам 
ієрархії управління, надання їм усієї інформаційної картини, свободу ухвалювати власні рішення для 
досягнення загальних цілей. Сьогодні термін «мережевоцентричне управління» використовують пере-
важно військові та фахівці, які досліджують проблеми управління у великих системах(насамперед, тех-
нічних і соціотехнічних), що складаються з безлічі автономних центрів (об’єктів), об’єднаних в загальну 
мережу. Серед економістів немає загальновизнаного й однозначного трактування термінів «мережево-
центризм» та «мережевоцентричне управління». 

Отже, у широкому розумінні мережевоцентризм – такий принцип організації систем управління, який 
дозволяє одержати необхідну для прийняття та реалізації управлінських рішень інформацію завдяки 
формуванню і підтриманню єдиної для всіх ярусів управління цілісної контекстної інформаційно-кому-
нікаційної мережі, а також залучення в процес безперервного отримання та актуалізації якомога більшо-
го числа джерел первинної інформації.

Застосування мережевоцентричного підходу в управлінні складними системами набуває особливого 
значення зі зростанням обсягів використання інформаційних технологій у всіх сферах економічної діяль-
ності. Це не оминуло й діяльність закладів вищої освіти, які є складними соціально-економічними сис-
темами, що функціюють на ринку освітніх послуг та є підсистемами більш складної освітньої системи. 

Отже, пропонуємо здійснювати управління системою інформаційно-комунікаційного забезпечення 
діяльності закладів вищої освіти, спрямованої на досягнення сталого розвитку на основі використання 
менежевоцентричного управління, побудованого на застосуванні мережевоцентричного підходу. Засто-
сування цього підходу до управління діяльністю закладів вищої освіти пов’язане, насамперед, із тим, що 
вітчизняні заклади вищої освіти останнім часом все активніше переходять від жорсткого адміністратив-
но-командного підходу в управлінні, який залишився з радянських часів, до більш гнучкого децентра-
лізованого підходу до управління їх діяльністю, який передбачає делегування значної кількості повно-
важень щодо прийняття рішень нижнім ланкам в управлінській ієрархії. 

Крім того, у сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства саме інформація є основою до-
сягнення стратегічних цілей діяльності закладів вищої освіти, тобто забезпечення сталого розвитку. 
Найважливішим призначенням інформації є усунення та зменшення невизначеності, результатом якого 
є збільшення можливостей досягнення сталого розвитку. Саме тому необхідно володіти повною акту-
альною достовірною своєчасною інформацією. Однак варто зауважити, що будь-яка інформація без від-
повідного опрацювання не може бути основою для прийняття та реалізації ефективних управлінських 
рішень. Одержати таку інформацію можна тільки шляхом створення дієвої мережі інформаційно-кому-
нікаційного забезпечення, яка потребує ефективного управління. Це потребує врахування вимог та умов, 
що висуваються до управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів 
вищої освіти. Для цього закладам вищої освіти необхідна інтелектуальна, вичерпна та проста у викорис-
танні система управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням, ефективне застосування якої 
дозволить забезпечити їх сталий розвиток. Крім того, така система дозволить отримати доступ до необ-



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

31

© М. В. Боровик

хідної інформації. Саме тому система управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого 
розвитку закладів вищої освіти повинна бути побудована на основі принципів мережевоцентричного 
підходу з використанням багаторівневої, розгалуженої інформаційно-комунікаційної мережі. 

Головною умовою застосування мережевоцентричного підходу до управління складними системами 
є наявність мінімум трьох рівнів, на яких здійснюється управління. Інформаційно-комунікаційна мережа 
діяльності закладів вищої освіти складається з таких: 

– індивідуальний – рівень окремого індивідуума (працівника закладу вищої освіти);
– мікрорівень – рівень окремого закладу вищої освіти;
– мезорівень – рівень вищої освіти країни;
– макрорівень – рівень національної освітньої системи країни;
– мегарівень – рівень глобальних дослідницьких мереж світової освітньої системи.
Серед основних переваг використання мережевоцентричного підходу в управлінні діяльністю закла-

дів вищої освіти, зокрема в процесі побудови та управління системою інформаційно-комунікаційного 
забезпечення, спрямованих на досягнення сталого розвитку закладів вищої освіти, є:

– підвищення якості прийняття управлінських рішень завдяки узгодженості між рівнями управління;
– скорочення часу на погодження управлінських рішень;
– гнучкість під час планування діяльності, можливість вносити зміни;
– підвищення якість управління діяльністю;
– одержання достовірних та актуальних даних;
– налагодження комунікаційних зв’язків між різними елементами системи;
– ефективність завдяки зменшенню витрат на розробку та прийняття рішень.
Серед проблем, які можуть виникнути у процесі побудови та управління системою інформаційно-

комунікаційного забезпечення діяльності закладів вищої освіти під час застосування мережевоцентрич-
ного підходу, можна виділити:

– високі матеріальні та фінансові витрати, пов’язані з побудовою та налаштуванням інформаційно-
комунікаційної мережі;

– необхідність налагодження процесу ефективного спілкування користувачів інформаційно-комуні-
каційної мережі діяльності закладів вищої освіти з необхідними базами даних; 

– одержання необхідної інформації із зовнішніх та внутрішніх джерел;
– використання сучасних інструментів обробки та аналізу інформації.
Висновки. Отже, на основі проведеного дослідження змісту мережевоцентричного підходу запро-

поновано використання цього підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти, зокрема під час 
побудови та управління системою інформаційно-комунікаційного забезпечення, діяльність якої спрямо-
вана на досягнення сталого розвитку закладів вищої освіти. Цей підхід є основою мережевоцентричної 
концепції, яка виникла у військовому середовищі на основі аналізу та оцінки сучасних можливостей 
ведення військових дій. Мережевоцентрична концепція ведення військових дій полягає в об’єднанні всіх 
вражаючих, логістичних, інформаційних, дипломатичних, соціальних та інших засобів в мережевоцен-
тричну систему, що охоплює всі рівні і напрямки управління. 

Доцільність застосування мережевоцентричного підходу в управлінні діяльністю закладів вищої 
освіти пов’язана з необхідністю переходу від традиційних методів управління до децентралізованого 
підходу до управління, що передбачає делегування значної кількості повноважень щодо прийняття рі-
шень нижнім ланкам в управлінській ієрархії. 

Подальші дослідження застосування мережевоценричного підходу до управління діяльністю закладів 
вищої освіти потрібно здійснювати в напрямку визначення інструментарію, необхідного для обробки та 
аналізу інформації, що формує мережу інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності закладів 
вищої освіти. 
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ДІАГНОСТИКА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Для визначення резервів посилення конкурентних переваг фермерських господарств запропоновано викорис-
товувати аналітичний інструмент «ланцюг цінностей». Він дає змогу інтерпретувати виробничий потенціал як 
основу ланцюга цінностей, який створює додану вартість. Застосовуючи цей інструмент, встановлено, що для 
структурних показників доданої вартості фермерських господарств властиві перекоси, які через недосконалу га-
лузеву структуру у великих фермерських господарствах проявляються в нівелюванні соціально важливого елемен-
та – оплати праці – та превалюванні комерційної складової – прибутку. Засобом збільшення доданої вартості 
та способом покращення конкурентної переваги сімейних фермерських господарств України є процес валоризації 
продукції на засадах інноваційної діяльності. 
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ДИАГНОСТИКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Для определения резервов усиления конкурентных преимуществ фермерских хозяйств предложено использо-
вать аналитический инструмент «цепь ценностей». Он позволяет интерпретировать производственный потен-
циал как основу цепи ценностей, которая создает добавленную стоимость. Применяя этот инструмент, уста-
новлено, что для структурных показателей добавленной стоимости фермерских хозяйств свойственны перекосы, 
которые из-за несовершенной отраслевой структуры в больших фермерских хозяйствах проявляются в нивелиро-
вании социально важного элемента – оплаты труда – и превалировании коммерческой составляющей – прибыли. 
Средством увеличения добавленной стоимости и способом улучшения конкурентного преимущества семейных 
фермерских хозяйств Украины является процесс валоризации продукции на основе инновационной деятельности.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, добавленная стоимость, диагностика, конкурентное преимущество, 
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DIAGNOSTICS OF THE ADDED VALUE OF PRODUCTS OF FARMING ENTERPRISES

Farming enterprises are interested to study the issue of added value for possible higher benefits of their products sales, 
and thus, more earnings. The research sets the aim to define theoretical fundamentals and outline the methods to make 
diagnostics of the added value of products, produced by farming enterprises. To determine reserves for improvement of 
competitive advantages of farming enterprises the paper proposes to use an analytical instrument, called a “value chain”. 
The instrument helps to interpret production potential as a basis for the chain of values, which creates the added value. 
While applying the instrument, the research reveals that the structural indicators of the added value of farming enterprises 
demonstrate distortions, which are manifested in neutralization of a socially important element, i.e. labor payment, and in 
prevailing of a commercial constituent, i.e. profit. It is forced by inappropriate branch structure of large agricultural enter-
prises. Consequently, efficiency of the added value according to its reproductive capacity is higher at large farming enter-
prises, and according to the social focus – at family farms. It means that large farming enterprises have better reproductive 
capabilities and higher competitive advantages. At family farming enterprises of Ukraine, the added value can be increased 
and competitive advantage can be improved by means of valorization of their products basing on innovative activity. Such 
approach secures production focus on narrow markets and on specific needs of some individuals. It also creates precondi-
tions for modernization, economic growth and improvement of competitive capacity of farming enterprises. 
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Постановка проблеми. Для багатьох фермерських господарств виправданою є організація перероб-
ки і реалізації виробленої продукції власними зусиллями, тобто валоризація готової продукції до такого 
стану, який забезпечує конкурентні переваги [3, с. 263–264]. Пропозиція продукції із вищою доданою 
вартістю є особливим напрямом не лише підвищення конкурентоспроможності, а й відтворення вироб-
ничого потенціалу малоземельних фермерських господарств [2, с. 278]. Лише в таких випадках фермер-
ські господарства можуть диктувати закупівельні ціни, обсяги поставленої продукції, терміни, стандарти 
тощо. У підсумку більшість сукупного прибутку, який одержують на всіх стадіях виробничого процесу, 
залишається у них. Відтак важливим аналітичним інструментом діагностики конкурентних переваг фер-
мерського господарства є концепція «ланцюга створення вартості», яку запропоновав Майкл Портер для 
глибшого розуміння процесів, що відбуваються всередині будь-якого підприємства [5, с. 178–179]. Усе 
вище зазначене обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ключовим елементом нашого дослідження є індикатор 
додана вартість (ДВ), який передбачає такі складові: амортизацію необоротних активів (А), заробітну 
плату найманих працівників (ЗП), прибуток (П) і специфічні витрати (ВС) – у нашому випадку орендну 
плату за землю. Додану вартість продукції фермерських господарств визначаємо за формулою:

ДВ = А + ЗП + СВ + П + ВС
Ланцюг цінностей фермерського господарства – це процес створення цінності (вартості) товару, 

набір видів економічної діяльності, що часто виходить за межі внутрішнього виробництва, і містить 
сукупність матеріальних та нематеріальних витрат, що формують основну і додану вартість. Ланцюг 
цінностей є сучасним ефективним інструментом оцінки конкурентоспроможності на мікрорівні, а також 
інструментом виявлення потенційних джерел створення вищої цінності для споживачів [7]. Науковці 
стверджують, що кількість перехідних етапів у ланцюгах цінностей за останні півстоліття значно змінив 
характер глобальної економіки та помітно вплинув на країни світу [4, с. 70]. Супермаркети намагають-
ся контролювати весь процес виробництва, разом з вирощуванням і збиранням сільськогосподарської 
продукції, для забезпечення відповідності харчових продуктів стандартам якості та безпеки впродовж 
усього вартісного ланцюга. Теорія логістичних ланцюгів доводить, що той, хто управляє ланцюгом, дик-
тує пропорції розподілу доданої вартості між ланками ланцюга [6, с. 362]. Сучасні тлумачення доданої 
вартості зводяться до визнання її як вартості проданого продукту за вирахуванням вартості матеріалів, 
що були придбані й використані для його виробництва [1]. Тобто це різниця між вартістю сільськогос-
подарської продукції, яку створило фермерське господарство, і вартістю, яку створили інші виробники в 
попередніх циклах виробництва.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних основ та розробка 
науково-методичних підходів щодо діагностики доданої вартості продукції з метою виявлення резервів 
посилення конкурентних переваг фермерських господарств. 

Виклад основного матеріалу. Додана вартість є внутрішнім ресурсом фермерського господарства, а 
також цінним аналітичним показником для діагностики конкурентних переваг як окремих фермерських 
господарств, так і їх груп, у нашому випадку за ознакою розміру землекористування. Ключовими функ-
ціями доданої вартості у секторі фермерських господарств є соціальна та комерційна. Доданої вартості 
має вистачити для того, щоб розрахуватись із персоналом, який брав участь у її створенні, та забезпе-
чити відтворення. Зауважимо, що показник доданої вартості, котрий максимально враховує економічні 
інтереси фермерських господарств у контексті виявлення кокурентних переваг, в оцінці економічної 
діяльності цих суб’єктів аграрного підприємництва не використовують. Традиційно основним показни-
ком для оцінки ефективності виробництва фермерських господарств на мікро- та макрорівні є прибуток. 

Відомо, що для малоземельних ферм характерні малі партії сільськогосподарської продукції, що впли-
ває на нижчу рентабельність їхньої діяльності. Але основна мотивація праці фермера – навіть не отриман-
ня прибутку, а утримання сім’ї, що значно відповідальніше. Тому незначні обсяги продукції, яку пропо-
нує на ринок дрібний фермер, повинні мати ознаки конкурентоспроможності та вищої доданої вартості. 

Традиційний підхід бачення доданої вартості визначає її збільшення переробкою сільськогосподар-
ської продукції за допомогою виробничої інфраструктури, зокрема консервування, пакування, сортуван-
ня тощо. Але на кожному етапі технологічного процесу, окрім збільшення доданої вартості, невід’ємним 
також є збільшення матеріальних витрат, які в певний момент нівелюють збільшену частку доданої 
вартості. Окрім того, облаштування виробничої інфраструктури потребує капітальних інвестицій, а у 
фермерів із цим, як відомо, проблеми. Тому фермерські господарства можуть збільшувати додану вар-
тість пропозицією на ринок продукції з унікальними характеристиками, які вони могли б забезпечити 
із найменшими матеріальними витратами. До таких властивостей, насамперед, належать натуральність 
та свіжість продукції, високі харчові якості чи ознаки нішової приналежності. На ринках, де споживач 
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має високі доходи, таку продукцію цінують, тим паче, якщо є змога довше зберігати її свіжість, вітамін-
ність, натуральність. Первинна роль цінового ланцюга полягає саме в донесенні цих споживчих якостей 
і переваг. Саме тому фермерське господарство, яке працює за правилом «просто вчасно», у процесі ви-
робництва сільськогосподарської продукції, її фасування та постачання насправді додає вартості своєму 
продукту стосовно споживача. Для фермера із низьким рівнем матеріально-технічної бази це виграшний 
варіант, оскільки впровадження такого порядку забезпечить, по суті, безвитратний спосіб відтворення 
виробничого потенціалу. 

Отже, додана вартість – показник багатофункційний, тому логіка наукового дослідження вказує на 
доцільність діагностики доданої вартості як на етапі її формування, так і використання. Серед переліку 
індикаторів для оцінки доданої вартості фермерських господарств релевантними є частка доданої вар-
тості у виробництві продукції фермерськими господарствами та рівень відтворювальної рентабельності 
продукції фермерських господарств.

Частка доданої вартості у випуску продукції дає змогу досить об’єктивно оцінити рівень вертикаль-
ної інтеграції в різних за розмірами фермерських господарствах. Значення запропонованого індикатора 
визначають як у відсотках, так і у коефіцієнтах, та воно перебуває у діапазоні від 0 до 1, де 1 становить 
максимально можливий рівень вертикальної інтегрованості на мікрорівні. Натомість рентабельність до-
даної вартості вказує, яку її частину становить прибуток. Із рис. 1 бачимо, що графіки досліджуваних 
індикаторів накладені та розвернуті в бік середніх та великих за розміром фермерських господарств – від 
20 до 500 і більше гектарів. Це означає, що крупні фермерські господарства, які поступово набувають 
ознак корпоративного сектору, демонструють комерційну спрямованість свого агробізнесу – їх актив-
ність проявляється у постійному прагненні максимізувати прибуток. 

Отож групи середніх та великих фермерських господарств у доданій вартості вбачають переважно 
прибуток, до того ж вони часто ідентифікують ці два поняття. Для самозайнятого фермера, навпаки, 
важливіший дохід на працю: у них частка прибутку у структурі доданої вартості набагато менша – від 
13,2 % у мікрогосподарствах до 42,0 % у сімейних фермах. У цьому авпекті важливою є співпраця вели-
ких і малих фермерських господарств у межах однієї сільської громади. Це є гарним прикладом не лише 
партнерських стосунків, а й консолідованого прагнення розвитку сільських територій. Великі і малі фер-
мерські господарства можуть об’єднуватись у кооперативи, наприклад, із розробки м’яса. За сприяння 
держави і органів місцевого самоврядування кооперативи можуть будувати цехи, де фермери – члени 
кооперативу – будуть отримувати послуги із розробки м’яса та його вакуумної упаковки тощо. 

Рис. 1. Структурні індикатори доданої вартості продукції фермерських господарств України, 
згрупованих за площею ріллі 2017 року, %

Джерело: розраховано і побудовано за зведеними даними статистичної форми 2-ферм «Основні показники господар-
ської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві».

Рівень відтворювальної рентабельності доданої вартості продукції фермерських господарств ілюструє 
резерви збільшення доданої вартості, віддзеркалює ефективність використання виробничого потенціалу 
для відтворення, а також є індикатором рівня конкурентоспроможності. Він визначає обсяг доданої вар-
тості, що припадає на одиницю витрат на виробництво продукції та послуг фермерських господарств. 

Так, рис. 2 засвідчує, що рівень цього індикатора вищий у фермерських господарствах із площею ріллі 
понад 500 га. Отже, великотоварні фермерські господарства краще наділені відтворювальними можли-
востями через превалювання комерційного вектора (прибутку) у конфігурації доданої вартості. Подаль-
ші розрахунки доводять, що рівень трудомісткості (відношення суми оплати праці до розміру доданої 
вартості) чітко вказує на превалювання соціального вектора доданої вартості у невеликих фермерських 
господарствах, що використовують до 50 га ріллі. Тож винятково великі фермерські господарства мають 
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кращу здатність генерувати вищу додану вартість, зазвичай за рахунок максимізації прибутку. Ця здат-
ність – особлива ознака виробничого потенціалу і разом із його ресурсною частиною забезпечує вищий 
рівень конкурентоспроможності продукції та адекватний перебіг відтворювального процесу. Натомість 
людський чинник у великих фермерських господарствах практично позбавлений шансів на відтворення.

Рис. 2. Рівень відтворювальної рентабельності доданої вартості продукції  
фермерських господарств, згрупованих за площею ріллі 2017 року, %

Джерело: розраховано і побудовано за зведеними даними статистичної форми 2-ферм «Основні показники господар-
ської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві».

Діагностику доданої вартості в ланцюгах цінностей виробництва молочної продукції також розгляне-
мо з позиції трансформації матеріальних витрат і проміжних продуктів у продукцію кінцевого споживан-
ня. Із рис. 3 бачимо, що в певній технологічній точці (якщо йдеться про переробку молока) відбувається 
розподіл на кілька видів продукції. Далі кожен вид молочної продукції просувається на ринок, створюючи 
власний ланцюг цінностей. Означений напрямок у рамках нашого дослідження дасть змогу виявити види 
молочної продукції, за допомогою доданої вартості яких можна контролювати та координувати конку-
рентну перевагу. Здорожчання енергоносіїв, матеріалів та послуг для тваринництва є однією з причин 
меншої частки прибутку на етапі виробництва молока у фермерському господарстві. У продукції пере-
робки молока комерційний вектор доданої вартості зростає через надання готовій продукції, особливо 
твердим сирам, унікальних конкурентоспроможних якостей. Вертикальна інтеграція, власна роздрібна 
торгівля забезпечують один з основних чинників формування доданої вартості – свіжість продукції. 

* свій початок кожен із двох зображених цінових ланцюгів бере у фермерському господарстві «Агротем», а продовжу-
ється у приватній сироварні «Джерсей»;

**для молока специфічними витратами є орендна плата за земельні паї, для молочної продукції – плата за ветеринар-
ний експертний висновок.

Рис. 3. Формування доданої вартості у ланцюгах цінностей виробництва молочної продукції у 
фермерському господарстві «Агротем» та приватній сироварні «Джерсей»,  

у середньому за 2017 р., %
Джерело: розраховано і побудовано за даними бухгалтерського обліку фермерського господарства «Агротем» та інфор-

мації, наданої приватною сироварнею «Джерсей». 
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Висновки. Здійснена діагностика за індикаторами ефективності формування доданої вартості про-
дукції фермерських господарств підтверджує, що великі фермерські господарства мають кращі відтво-
рювальні можливості завдяки превалюванню комерційного вектора у конфігурації доданої вартості. Роз-
поділ серед груп фермерських господарств значень індикатора трудомісткості доданої вартості вказує на 
перевагу соціального вектора доданої вартості в сімейних фермах. То ж інструментом впливу на покра-
щення фінансового стану та підвищення конкурентної переваги сімейного фермерства має бути процес, 
спрямований на валоризацію високоякісних харчових продуктів за допомогою вертикальної інтеграції, 
інноваційних технологій та мінімізації кількості стадій обробки продукції, яку виробили фермери. 

Література:
1. Contemporary Encyclopedia (2017). URL: http://enc-dic.com/word/d/Dobavlennaya-stoimost- 23022.html
2. Lypchuk V., Ηnatyshyn L. Konkurencyjność gospodarstw farmerskich w gospodarce rolnej Ukrainy. Ekonomia-

Technika-Zarządzanie. XI Sympozjum Wydziału Zarządzaniai Modelowania Komputerowego. Kielce, 2014.  
S. 276–282.

3. Гнатишин Л. Б. Виробничий потенціал фермерських господарств: монографія. Львів: Сполом, 2018. 404 с.
4. Коваленко О. В. Соціальні та комерційні вектори формування конфігурації доданої вартості у продо-

вольчому комплексі. Продовольчі ресурси. Економічні науки. 2014. № 3. С. 74–80. 
5. Лыпчук В. В., Гнатышин Л. Б. Диагностика воспроизводства потенциала в управлении фермерских 

хозяйств Украины. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in agriculture. 2014. Vol. 16. № 4.  
P. 173–180.

6. Модернизация предприятий в цепочках добавленной стоимости [Авдашева С. Б., Буданов И. А., Голи-
кова В. В., Яковлев А. А.]. Экономический журнал ВШЭ. 2005. № 3. С. 361–377.

7. Ревуцька Н. В., Гришкова О. О. Дослідження ланцюга створення цінності на підприємстві. URL: http://
Conference.SPKNEU.ORG. 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ

38

© Н. В. Корж

УДК 658.8 (477)

JEL -класифікація: D21, D23,L20, L22
Корж Наталія Володимирівна,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування  
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ІННОВАЦІЯМИ В ТОРГІВЛІ. 
МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД

 
Узагальнено типи управлінських рішень, які реалізують торговельне підприємство у відповідь на детермінанти 

формування мережевих ознак в їх діяльності. Проаналізовано характер та зміст стратегічного управління в міру 
розвитку взаємозв’язків в організаційній структурі торговельних підприємств у процесі формування та розвитку 
мережі. Запропоновано комплекс заходів, що оптимізують операційні рішення завдяки реалізації портфеля інвес-
тиційних проектів та обумовлюють якісний перехід системи від одного стану до іншого.

Ключові слова: корпоративна торговельна мережа, підприємницька мережева структура, стратегічне управ-
ління, ознаки мережі,організаційні інновації,управлінські інновації.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИННОВАЦИЯМИ  
В ТОРГОВЛЕ. СЕТЕВОЙ ПОДХОД

Обобщены типы управленческих решений, которые реализуют торговое предприятие в ответ на детерминан-
ты формирования сетевых признаков в их деятельности. Проанализирован характер и содержание стратегиче-
ского управления по мере развития взаимосвязей в организационной структуре торговых предприятий в течении 
этапов формирования и развития сети. Предложенный комплекс стратегических мероприятий, оптимизирует 
операционные решения через реализацию портфеля инвестиционных проектов и обусловливает качественный пе-
реход системы от одного состояния к другому.

Ключевые слова: корпоративная торговая сеть, предпринимательская сетевая структура, стратегическое 
управление, признаки сети, организационные инновации, управленческие инновации.
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STRATEGIC MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL INNOVATION IN TRADE. 
NETWORK APPROACH

The article deals with the types of management decisions implemented by commercial establishment in response to the 
determination of networking features in their activities. The nature and content of the strategic management of relationships 
with the development of the organizational structure of commercial establishments in the course of the stages of formation 
and development network. It has been proved that the turns of network development depend on the level of bifurcation of 
network connections and the independence of its constituent elements, and the qualitative changes in the nature and forms 
of intra and intercompany relationships are the result of strategic management. A set of measures optimizing operational 
decisions is proposed, through the implementation of a portfolio of investment projects and the qualitative transition of the 
system from one state to another. The qualitative transition of the corporate trading network to the level of the business 
network structure is described.   It includes the preparatory phase, planned consolidation of development scenarios, coordi-
nation and strategic consensus between the goals of the development of network members, strategic iterations, identification 
of development conditions, scenarios, strategic plans. A mechanism for estimating the value of the trading network was 
proposed .
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Постановка проблеми. Глобалізація світової економіки суттєво вплинула на формування та розви-
ток торговельних мереж та структуру споживчого ринку, зокрема. Зміни, що відбулися на регіональних 
споживчих ринках, пов’язані зі скороченням життєвого циклу товарів, зростанням вимог споживачів, 
укрупненням торговельних підприємств, розвитком прогресивних форм та форматів торгівлі, потребу-
ють від підприємств роздрібної торгівлі нових підходів до управління процесами розвитку на інтенсив-
ній та екстенсивній основі. За цих умов зростання підприємств забезпечується за рахунок розширення 
їх сфери впливу, що проявляється в прагненні посилити свою присутність на інших ринках з метою 
формування ефекту масштабу. Поява на вітчизняному ринку глобальних торговельних мереж, які вико-
ристовують уже апробовані та ефективні мережеві форми організації торгівлі, прискорили інтеграційні 
процеси в цій сфері та довели, що зміни масштабів діяльності торговельних підприємств не можливі без 
введення управлінських та організаційних інновацій. Мережева структура стала рушійною силою пере-
розподілу інтелектуальних та виробничих ресурсів під час подолання проблем, пов’язаних з адаптацією 
до змін гіперактивного зовнішнього середовища та формування динамічних конкурентних переваг. Вод-
ночас розвиток торговельних мереж сприяє прогресу ринкової інфраструктури [7].

Варто зазначити, що вітчизняні торговельні мережі вдосконалюються завдяки розвитку глобальних 
торговельних мереж, тому, із певною ймовірністю, можна прогнозувати вектор їх розвитку в бік форму-
вання мережевих підприємницьких структур. Поки що практичного значення набувають питання страте-
гічного управління розвитком корпоративних торговельних мереж у процесі виходу з кризи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стратегічного управління мережевими структу-
рами є предметом вивчення багатьох науковців, серед яких зарубіжні (Р. Патюрель, П. Друкер, Б. Кар-
лоф Г. Минцберг, М. Портер, А. Дж. Стрікленд,А.Томпсон, Р.А. Фатхутдинов, В.Радаєв, О.Фетисова, 
О.Боличев) і вітчизняні вчені (Н.Голошубова, О.Кавун, В.Торопков, Н.Орищук, М.Тарасюк та ін.). До-
слідженню питань мережевої взаємодії та ефективності взаємовідносин між фірмами присвячені праці 
Дж. Мор та Р.Спікмана, П.Науде та Ф.Батла, К.Сторбака, Ю.Попова та ін. Проблеми інтеграції підпри-
ємств висвітлили представники неокласичної та неоінституціональної шкіл. Крім того, потребують ви-
рішення проблеми взаємозв’язку організаційної структури та стратегічного управління під час перебігу 
етапів формування та розвитку мережі. 

Досвід корпоративних торговельних мереж у питаннях стратегічного управління також не може бути 
повністю використаним, оскільки формування мережі було не результатом їх запланованої діяльності, а 
наслідком еволюційних змін організаційно-управлінської форми. У зв’язку з цим аналіз сучасного стану 
та проблеми стратегічного управління мережевими структурами та їх розвитку є актуальним.

Мета та завдання статті. Метою статті є розробка комплексу стратегічних задач, що відображають 
специфіку й проблеми стратегічного управління розвитком корпоративної мережевої структури в сучас-
них умовах, та їх структуризація.

Виклад основного матеріалу. За двадцять років вітчизняний бізнес у сфері роздрібної торгівлі вже 
сформував ознаки мережевих структур: створені та розвиваються мережі торговельних об’єктів, керо-
ваних з центру, між якими налагоджені стійкі зв’язки, що обумовлює наявність у них «внутрішнього 
ринку» [9]; посилюється співпраця та взаємодія між учасниками ринку – конкурентами в частині обміну 
інформаційними потоками, управлінськими та організаційними інноваціями (функціює Асоціація рітей-
лерів України, інтернет-портали «retailers.ua» та «allretail.ua» для постачальників та виробників у частині 
розвитку власних торговельних марок, реалізуються програми лояльності) [11].

Стратегічне управління формуванням корпоративних торговельних мереж обумовлено виникненням 
у їх підприємницькій діяльності ознак мережі [10], у ролі яких можуть розглядатися характеристики і 
параметри, що зумовлюють прийняття управлінських рішень в частині організаційних змін. Унаслідок 
цього спостерігаємо поступовий перехід до проектування мережевих горизонтальних і вертикальних 
зв’язків і впровадження нової організаційно-управлінської форми – мережевої організаційної структури. 
За такої умови важливо, щоб на ранніх етапах формування мережі стратегічне бачення підприємства не 
обмежувалося локальним рівнем, а було спрямоване на зростання. 

Мережеві ознаки і типові управлінські рішення, що зумовлюють проектування мережевої організа-
ційної структури представлені в таблиці 1. 

Зростання конкурентоспроможності корпорації залежить від ефективності організованих горизон-
тальних зв’язків, які реалізуються внаслідок забезпечення самостійності підрозділів на чолі з корпора-
тивним центром, який має зосередитися на стратегічних питаннях розвитку [8].
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Таблиця 1
Детермінанти проектування мережевої організаційної структури підприємств роздрібної торгівлі 

[авторська розробка]
Детермінанти мережевих ознак Тип управлінського рішення

Зростання кількості бізнес-процесів Трансформація чинної організаційної структури завдяки залученню нових 
структурних елементів

Прискорення внутрішніх трансакцій вна-
слідок зростання невизначеності екзоген-
них факторів

Упровадження інтелектуальних систем управління (ERP – система плану-
вання ресурсів; CRM – система управління взаємовідносинами з клієн-
тами та SRM- з постачальниками; SCM – система управління мережею 
магазинів, системи аналізу даних- ВІ, SSTD – система рішень корпора-
тивних задач; СЗП – система збалансованих показників; TQM – система 
менеджмента качества, 1С- управління торгівлею.

Зростання відносної децентралізації та 
звуження функційної спеціалізації підроз-
ділів

Формування умов для розвитку горизонтальних зв’язків між підрозділами

Ускладнення організаційно-правової фор-
ми підприємства Пошук оптимальної організаційно-правової форми

Необхідність покращення процесу спів пра-
ці між структурними підрозділами підпри-
ємства завдяки впровадженню інновацій

Формування умов для розвитку «внутрішнього простору» у межах органі-
заційної структури

Зростання інформаційних потоків і необ-
хідних ресурсів

Упровадження організаційних зв’язків, перерозподіл ресурсів між авто-
номними підрозділами

Зростання внутрішніх трансакцій між 
автономними підрозділами та їх співпра-
цею зі сторонніми господарювальними 
суб’єктами

Автономний розвиток та підтримка мережевої підтримки автономних 
підрозділів

Зростання вертикальних та горизонталь-
них зв’язків Пошук оптимальної організаційно-правової форми

Проектування корпоративної торговельної мережі здійснюється у процесі виявлення в організаційній 
структурі мережевих ознак та обумовлює стратегічне управління її розвитком до розмірів підприємниць-
кої мережевої структури, яке суттєво визначається типом мережевих зв’язків. Формування мережі пе-
редбачає організацію «мережевого ядра» (корпоративного центру), навколо якого відбувається розвиток 
мережевих взаємодій із збереженням елементів стратегічного управління (здійснюється стратегічний 
аналіз середовища, розвивається стратегічний потенціал, використовуються елементи сценарного плану-
вання), які починають впроваджуватися, уніфікуватися в межах кожного елементу мережевої структури. 

Стратегічне управління набуває специфічних рис на ранніх етапах розвитку підприємства, що 
пов’язано з необхідністю розширення стратегічного потенціалу компанії, який забезпечує її зростання і 
подальший вихід на регіональні ринки. Саме на першому етапі формування мережевої підприємницької 
структури стратегічне бачення компанії не обмежується локальним рівнем, а, навпаки, пов’язане з актив-
ним ростом завдяки захопленню нових сегментів і проникнення на нові ринки. 

Процес стратегічного управління формуванням корпоративної торговельної мережі та її розвитком 
до розміру мережевої підприємницької структури представлений на рисунку 1.

На першому етапі формування корпоративної торговельної мережі, коли первинним елементом ана-
лізу є фірма, процес стратегічного управління вибудовується в межах плану, програми, бізнес плану, 
тощо. Управління розвитком основних видів діяльності здійснюється в межах функційної чи дивізійної 
структури, стійкість якої досягається завдяки використанню традиційних механізмів (влади, норм, пра-
вил та процедур). На цьому етапі зростання обсягів діяльності супроводжується посиленням ризиків, де-
фіцитом ресурсів, зростанням інформаційних потоків, необхідністю швидко реагувати на кон’юнктурні 
зміни [4].

Тому вирішення цих питань стає можливим за умов трансформації організаційної структури, яка на-
буває нових ознак: зростає самостійність структурних підрозділів; розширюється кількість стратегічних 
зон господарювання; актуалізуються групові форми праці; розвиваються комунікативні компетенції та 
навички з антрепренерства; реінжиніринг бізнес-процесів; стратегічний план розвитку переслідує цілі 
експансії. За таких ознак У. Патюрель [1] зазначає, що організаційна структура одночасно набуває ознак 
функційної, дивізійної та матричної структур, тобто мережевої структури.
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Рис. 1. Процес формування та розвитку корпоративної торговельної мережі [авторська розробка]

На етапі проектування мережевої організаційної структури первинним елементом аналізу є фірма, 
яка сформувала вже власний «внутрішній ринок» [3]. Тому процес стратегічного управління повинен 
бути доповнений етапом сценарного планування і прогнозування з розробкою пакету випереджувальних 
ринок стратегій, які передбачають формування динамічних конкурентних переваг, що дозволять виріз-
нитися на фоні конкурентів.

Зміна масштабів діяльності корпоративної торговельної мережі в умовах невизначеності зовнішнього 
середовища та щораз більшого ризику визначає зростання управлінських інновацій, розвиток яких має 
бути передбачено в стратегії компанії:

– оперативні управлінські інновації (фінанси і бюджетування, маркетинг, логістика, управління пер-
соналом, тощо). Цей тип управлінських інновацій пов’язаний зі зростанням ефективності поточної ді-
яльності компанії;

– тактичні управлінські інновації (ідеологія організаційної поведінки, корпоративна культура, розви-
ток комунікативних і групових навичок, організаційних зв’язків). Тактичні управлінські інновації дозво-
ляють провести адаптацію компанії до майбутніх змін у формі організації підприємницької діяльності. 
Насамперед, адаптаційні процеси стосуються людського капіталу;
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– стратегічні управлінські інновації (реінжиніринг бізнес-процесів, зміна організаційної структури, 
інструменти стратегічного планування у мережевому форматі). Стратегічні управлінські інновації стосу-
ються вдосконалення системи управління, а також проведення організаційних інновацій, які спрямовані 
на формування корпоративної торговельної мережі.

Управлінські інновації сприяють зростанню стратегічного потенціалу компанії і виражаються в зміні 
внутрішньофірмових горизонтальних і вертикальних зв’язків та проектування мережевої організаційної 
структури.

Стратегічне управління проектуванням мережевої організаційної структури містить такі етапи і по-
слідовність дій:

– оцінка і визначення ціннісних орієнтирів, які узгоджуються зі стратегічним баченням компанії;
– розробка карти поточних та перспективних бізнес-процесів, спираючись на стратегічний план роз-

витку компанії [2];
– мережевий аналіз поточних горизонтальних і вертикальних зв’язків між окремими ланками і рівня-

ми організаційної структури;
– реінжиніринг бізнес-процесів;
– виявлення горизонтальних і вертикальних напрямів внутрішньофірмової мережевої взаємодії в но-

вих організаційних умовах;
– проектування основних елементів та визначальних вузлів структури (підрозділи і відділи), форму-

вання штатного розпису;
– розробка ідеології організаційної поведінки, групових форм праці в межах нової структури, системи 

стимулювання і мотивації [6];
– підбір і навчання персоналу.
Варто враховувати, що спроектована мережева організаційна структура повинна бути орієнтована на 

подальший розвиток «внутрішнього ринку» і вихід мережевих зв’язків за межі компанії за допомогою 
розвитку не міжфірмової співпраці, а із залученням сторонніх учасників ринку і стратегічних партнерів.

Зростання підприємства та укрупнення окремих організаційних ланок призводить до трансформації 
мережевої організаційної структури, яка ґрунтується на внутрішньофірмовій мережевій взаємодії до ме-
режевої структури, що базується на міжфірмовій мережевій взаємодії. Прийняття рішення щодо зміни 
формату структури має базуватися на результатах оцінювання критичного масштабу мережевої органі-
заційної структури, відборі в складі структури ланок, яким доцільно надати більшу автономію; виявлен-
ня серед партнерів і учасників ринку тих компаній, співпраця з якими становить стратегічний інтерес 
для компанії та ін.

На третьому етапі якісного переходу корпоративної мережевої структури до формування мережевої 
підприємницької структури первинним елементом є не фірма (як це було на попередніх етапах), а ме-
режа. Це зумовлює вдосконалення процесу стратегічного управління завдяки врахуванню таких етапів:

1. Підготовчий етап передбачає оцінювання умов розвитку, а також наявних конкурентних переваг 
у межах усієї корпоративної мережевої структури, що формуються в результаті міжфірмової співпраці 
учасників мережі, яка актуалізується у відповідь на брак ресурсів для реалізації цілей розвитку підпри-
ємства, на необхідність контролю за діями інших учасників з боку підприємства з метою втримання 
конкурентних позицій на ринку [4];

2. Етап планової консолідації полягає в оцінюванні та аналізі можливих сценаріїв та умов розвитку 
мережевої підприємницької структури, проекція яких націлена не на окремих учасників, а на конкурент-
ні позиції мережевої структури загалом; 

3. Етап узгодження та стратегічного консенсусу. Відбувається узгодження стратегічних документів 
мережевої підприємницької структури з індивідуальними стратегічними планами та сценаріями розви-
тку учасників. Вносяться необхідні корегування та зміни.

4. Етап стратегічних ітерацій. На цьому етапі узгоджуються стратегічні орієнтири після багаторазо-
вих ітерацій в процесі розгляду мережевих та індивідуальних стратегічних планів. У результаті реалі-
зації названого етапу в мережевій підприємницькій структурі визначається остаточна стратегічна про-
грама розвитку.

5. Ідентифікація умов розвитку, сценаріїв, а також стратегічних планів. Із цією метою визначається 
відповідність конкурентних контекстів і стратегічних цілей зі сценаріями розвитку. Як наслідок здій-
снюється оцінка ймовірності збереження чи зміни умов розвитку, а також необхідність коригування 
індивідуальних і мережевих стратегічних планів.

Розвиток компанії до рівня мережевої підприємницької структури здійснюється еволюційно, упро-
довж зміни умов господарювання. Однак якісні зрушення в характері та формах внутрішньофірмових і 
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міжфірмових зв’язків, мета яких полягає в забезпеченні зростання ефективності діяльності, стає резуль-
татом стратегічного управління.

Оцінка ефективності мережевої моделі підприємництва передбачає аналіз механізмів розвитку мере-
жі, визначення методів її оцінювання,виявлення факторів, що визначають рівень ефективності та резер-
ви її підвищення [1].

Оскільки розвиток корпоративної торговельної мережі як системи відображає зміни в просторі та 
часі, він відбувається шляхом зростання кількості магазинів завдяки проведенню комплексу заходів, що 
оптимізують операційні рішення, через реалізацію портфеля інвестиційних проектів, та передбачає пере-
хід системи від одного стану до іншого.

Висновки. Стратегія зростання корпоративної торговельної мережі буде вважатися ефективною, 
якщо введення нових бізнес-одиниць у складі мережі буде примножувати ефективність усієї системи 
(мережі). Водночас структурні елементи, які функціюють у складі мережі одержують нову якість, яка й 
продукуватиме додатковий приріст вартості мережі. У такий спосіб вартість торговельної мережі буде 
відображати її ринкову вартість, що складається з вартості капіталу всіх бізнес-одиниць мережі та до-
даткової вартості, яку зможуть отримати окремо кожна бізнес одиниця, використовуючи знання, компе-
тенції та можливості мережі.

Отже, досягнення бажаного успіху та формування динамічних переваг потребує систематичного ана-
лізу та моніторингу за діяльністю мережевих структур, щоб на основі отриманих даних коригувати їх 
діяльність, формулювати рекомендації щодо удосконалення процедур їх функціювання.
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У статті проаналізовано економічну діяльність об’єднаних територіальних громад у регіонах України в роз-
різі груп, сформованих за кількістю мешканців об’єднаних територіальних громад. Проведено поглиблений ста-
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The article investigates the economic effectiveness of the the united territorial communities’ activities in terms of groups 
formed by the number of united territorial communities’ inhabitants and provides recommendations for optimizing the struc-
ture of the united territorial communities. An in-depth statistical analysis of the financial activities of united territorial com-
munities in Ukraine in 2018 has been conducted. It revealed that the income of the united territorial communities is subject 
to lognormal distribution law. In the course of economic and mathematical modeling, two approaches have been proposed 
to maximize the economic effectiveness of the activities of the united territorial communities. In the first approach, the goal 
was to maximize the volume of own revenues of all united territorial communities of Ukraine, and in the second approach, 
to minimize the amount of expenditures on the management of the united territorial communities. It is determined that the 
second approach is optimal. The criteria for defining the effectiveness of territorial communities are : indicators of their own 
income, management costs and received subsidies in the calculation. The number of residents in different groups of united 
territorial communities was selected as the model optimizer. Higher economic effectiveness was found to be characteristic of 
the large united territorial communities. It is proposed to develop a set of economic norms and measures that would stimu-
late the consolidation of the small united territorial communities. Recommendations have been made to improve the existing 
structure of united territorial communities in the Rivne region in order to minimize the amount of management expenditures.

Key words: decentralization, integrated territorial community, economic effectiveness of activity, management costs.

Постановка проблеми. Невід’ємним компонентом диверсифікації розвитку сільських територій є 
формування мережі об’єднаних територіальних громад (ОТГ), що дозволяє значно збільшити фінан-
сові можливості для розвитку місцевих територій. Державна політика України у сфері місцевого само-
врядування передбачає децентралізацію влади, тобто передачу деякої частини повноважень, ресурсів 
та відповідальності від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування [1]. Децентраліза-
ція – це складний процес, який здійснює вплив на соціальну, економічну та екологічну сфери розвитку 
об’єднаних територіальних громад, оскільки наближає процеси управління та прийняття рішень до гро-
мадськості й у такий спосіб дає змогу реалізовувати стратегії, програми, проекти регіонального розви-
тку та надавати послуги, які б краще відповідали потребам певного регіону [2]. Реформа децентралізації 
повинна збільшити фінансові можливості місцевої влади, підвищити її потенціал соціально-економіч-
ного розвитку. Зважаючи на це, аналіз економічної ефективності діяльності об’єднаних територіальних 
громад набуває важливого значення для держави і є актуальним у наш час. Економічна ефективність 
діяльності об’єднаної територіальної громади визначається обсягами власних доходів, видатками на 
управління та отриманими від держави дотаціями (субвенціями).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання децентралізації влади, розвитку місцевого са-
моврядування, формування спроможних об’єднаних територіальних громад розкрито у працях таких 
науковців: В. Кравців, О. Васильєва, А. Лелеченко, В. Куйбіда, А. Ткачук, С. Шульц, О. Бориславська та 
інші. Однак, попри значний осяг публікацій з цієї теми й враховуючи важливість проблеми в сучасних 
умовах, залишається недостатньо проаналізована ефективність діяльності об’єднаних територіальних 
громад залежно від кількості населення.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження економічної ефективності діяльності 
об’єднаних територіальних громад у розрізі груп, сформованих за кількістю мешканців ОТГ, та надання 
рекомендацій щодо оптимізації структури ОТГ.

Виклад основного матеріалу. Експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу ре-
форм при Мінрегіоні проаналізували показники фінансової діяльності 665 об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ) за 2018 рік [3]. Експерти аналізували дані за чотирма показниками:

1) власні доходи на одного мешканця (відношення обсягу власних доходів до кількості мешканців 
відповідної ОТГ);

2) рівень дотаційності бюджетів (відношення обсягу базової/реверсної дотації до загальної суми до-
ходів ОТГ без урахування субвенцій з державного бюджету);

3) питома вага видатків на утримання апарату управління в доходах ОТГ (відношення видатків на 
утримання апарату управління органів місцевого самоврядування до суми доходів без урахування транс-
фертів з державного бюджету);

4) капітальні видатки на одного мешканця (відношення проведених капітальних видатків без ураху-
вання власних надходжень бюджетних установ до кількості мешканців певної ОТГ).

Для аналізу наявні 665 ОТГ були згруповані за кількістю населення, яке проживає у них:
● Група 1 – ОТГ з кількістю населення понад 15 тис. жителів.
● Група 2 – ОТГ з кількістю населення від 10 до 15 тис. жителів.
● Група 3 – ОТГ з кількістю населення від 5 до 10 тис. жителів.
● Група 4 – ОТГ з кількістю населення менше 5 тис. жителів.
Основні показники кожної з виділених груп наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1
Показники ОТГ залежно від кількості населення 

Групи Гранична кількість  
населення, тис. осіб Кількість ОТГ Кількість населення в 

групі, тис. осіб
% від всього досліджу-

ваного населення

Група 1 Понад 15 тис. осіб 87 1866,2 33,4

Група 2 Від 10 до 15 тис. осіб 103 1267,3 22,7

Група 3 Від 5 до 10 тис. осіб 227 1596,5 28,5

Група 4 Менше 5 тис. осіб 248 863,3 15,4

Разом 665 5593,3 100,0

Джерело: побудовано за даними [3].

Ми провели поглиблений статистичний аналіз фінансової діяльності ОТГ в Україні за підсумками 
2018 року. Так були використані матеріали, представлені на сайті «Громадський простір», а також офі-
ційна статистика виконання державного та місцевих бюджетів 665 ОТГ за 2018 рік на підставі даних Мі-
ністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби 
України, сайту «Open Budget». Середні значення основних фінансових показників діяльності ОТГ для 
різних груп представлені у таблиці 2.

Таблиця 2
Показники ОТГ у залежності від кількості населення 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4

Кількість ОТГ 87 103 227 248

Кількість населення в групі, тис. осіб 1866,2 1267,3 1596,5 863,3

Кількість населення в 1 ОТГ, тис. осіб 21,451 12,304 7,033 3,481

Власний дохід групи, тис. грн 6678,10 4711,63 6012,78 3605,92

Власний дохід на 1 мешканця, грн 3578,45 3717,85 3766,22 4176,90

Капітальні видатки групи, тис. грн 1960,66 1607,95 2188,51 1242,23

Капітальні видатки на 1 мешканця, грн 1050,62 1268,80 1370,82 1438,93

Видатки на управління (група), тис. грн 1355,50 1201,00 1789,90 1181,97

Видатки на управління на 1 мешканця, грн 726,34 947,69 1121,14 1369,13

Державні дотації (група), тис. грн 544,53 587,15 817,88 358,61

Державні дотації на 1 мешканця, грн 291,79 463,31 512,30 415,39

Джерело: розраховано авторами за даними сайту «Громадський простір» [3].

Виявлено, що власні доходи ОТГ підлягають логнормальному закону розподілу. Знання закону роз-
поділу дозволяють передбачати величину власних доходів ОТГ. Мінімальне значення доходу однієї ОТГ 
становить 2,27 млн грн. Максимальне значення доходу однієї ОТГ становить 316,727 млн грн. Середнє 
(найбільш очікуване) значення доходу однієї ОТГ становить 21,883 млн грн. Із надійністю 68 % власний 
дохід ОТГ перебуває в інтервалі 9,411 млн грн – 50,883 млн грн. Із надійністю 95 % власний дохід ОТГ 
перебуває в інтервалі 4,048 млн грн – 118,312 млн грн. Із надійністю 99,7 % власний дохід ОТГ перебуває 
в інтервалі 1,741 млн грн – 275,098 млн грн.

Для порівняльного аналізу фінансової діяльності різних груп ОТГ проілюструємо основні показники 
груп графічно. На рис. 1 представлено залежність рівня капітальних видатків від кількості населення 
ОТГ. Рівень капітальних видатків визначається відношенням обсягу капітальних видатків ОТГ до об-
сягу власних доходів ОТГ. Обсяг капітальних видатків окреслює можливості громади щодо її соціаль-
но-економічного розвитку та створення нових матеріальних активів. Максимальний рівень капітальних 
видатків (36,4 %) спостерігається у третій групі (ОТГ з кількістю населення від 5 до 10 тис. жителів). 
Мінімальний рівень капітальних видатків (29,4 %) притаманний для першої групи (ОТГ з кількістю на-
селення більше 15 тис. жителів). Це свідчить про те, що найбільші витрати одержаних коштів на власні 
потреби здійснюється в громадах з кількістю населення 5 – 10 тисяч мешканців. Великі ОТГ у цьому 
аспекті є найменш ефективними.
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Рис. 2 ілюструє залежність рівня витрат на управління від кількості населення ОТГ. Рівень витрат на 
управління визначається відношенням обсягу витрат на управління ОТГ до обсягу власних доходів ОТГ. 
Мінімальний рівень витрат на управління (20,3 %) спостерігається у першій групі, максимальний рівень 
(32,8 %) – у четвертій групі. Це свідчить проте, що з погляду управління більш ефективними є об’єднані 
громади з більшою кількістю населення.

Рис. 1. Середній рівень капітальних видатків у різних групах ОТГ
Джерело: авторська побудова

Рис. 2. Середній рівень витрат на управління у різних групах ОТГ
Джерело: авторська побудова

Рівень дотаційності різних груп ОТГ представлений на рис. 3. Рівень дотаційності визначається від-
ношенням отриманих державних дотацій (субвенцій) до обсягу власних доходів ОТГ. Рівень дотацій-
ності є показником, зворотним до рівня самостійності ОТГ у фінансуванні власних витрат на соціально-
економічний розвиток громади. Максимальний рівень дотаційності (13,6 %) спостерігається у третій 
групі (ОТГ з кількістю населення від 5 до 10 тис. жителів). Мінімальний рівень дотаційності (8,2 %) 
притаманний для першої групи (ОТГ з кількістю населення більше 15 тис. жителів). Це свідчить про те, 
що найбільш фінансово незалежними є найбільші ОТГ (з кількістю мешканців більше 15 тис осіб) та 
найменші ОТГ (з кількістю мешканців менше від 5 тис осіб). 

Рис. 3. Середній рівень дотаційності різних груп ОТГ
Джерело: авторська побудова
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У такий спосіб ми одержали три достатньо суперечливі критерії фінансової ефективності діяльності 
ОТГ. Їх співставлення допоможе виявити оптимальну структуру ОТГ, які існують в Україні сьогодні. 
Для математичного моделювання цієї проблеми вибрано інструментарій лінійного програмування [4]. 

Поставимо задачу максимізувати економічну ефективність діяльності ОТГ. Для цього можна вико-
ристати два підходи. За першим підходом маємо на меті максимізувати обсяг власних доходів всіх ОТГ 
України. Іншими контрольованими параметрами є обсяг державних дотацій (субвенцій) та витрати на 
управління ОТГ. У результаті оптимізації структури ОТГ України обсяг видатків на управління не пови-
нен збільшитися. Введемо рекомендовані обмеження: загальний обсяг отриманих дотацій та субвенцій 
не повинен перевищувати фактичний обсяг 2 308,2 млн грн; загальний фонд видатків на управління не 
повинен перевищувати наявний обсяг 5 528,4 млн грн; за оптимізації структури ОТГ загальну кількість 
мешканців будемо вважати незмінною і рівною 5 593,3 тис. осіб (фактичний рівень на сьогоднішній 
день). 

У ролі критеріїв ефективності територіальних громад вибираємо показники власного доходу, витрат 
на управління та отриманих дотацій у розрахунку на одного мешканця (табл. 2). У ролі оптимізаційних 
параметрів моделі вибираємо кількість жителів у різних групах ОТГ, а саме: X1 – кількість жителів у 
першій групі ОТГ (кількість населення ОТГ понад 15 тис. жителів), X2 – кількість жителів у другій групі 
ОТГ (кількість населення ОТГ від 10 тис. до 15 тис. жителів), X3 – кількість жителів у третій групі ОТГ 
(кількість населення ОТГ від 5 тис. до 10 тис. жителів), X4 – кількість жителів у четвертій групі ОТГ 
(кількість населення ОТГ менше від 5 тис. жителів). У процесі оптимізації допускається зміна кількості 
мешканців кожної групи на 30 % (як в більший, так і в менший бік). Загальна кількість жителів усіх гро-
мад повинна залишатися незмінною.

У результаті отримуємо таку економіко-математичну модель оптимізаційної задачі: 

max079.4711.3820.3520.3 4321 →+++= xxxxF ,  (1)
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За оптимізації допускається відхилення оптимальних значень від фактичних не більше як на 30 %. 
Сформульована задача є задачею лінійного програмування. Для розв’язування задачі (1) – (3) викорис-
таємо засоби MS Excel, зокрема інструмент Поиск решений. У результаті оптимізації отримуємо такий 
розв’язок: X1 = 1 927,8 (тис. осіб); X2 = 1 465,5 (тис. осіб); X3 = 1 100,0 (тис. осіб); X4 = 1 100,0 (тис. осіб).

У результаті такої трансформації структури ОТГ власний дохід усіх ОТГ збільшиться на 0,4 % (76,0 
млн грн), видатки на управління не зміняться, обсяг державних дотацій зменшиться на 2,0 % (46,2 
млн грн) – таблиця 3. Як бачимо, за вибраного підходу рекомендується насамперед зменшити кількість 
громад третьої групи, оскільки середній дохід на 1 мешканця в цій групі найменший.

Таблиця 3
Рекомендована структура ОТГ України 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Всього

Кількість мешканців фактична, тис. осіб 1866,2 1267,3 1596,5 863,3 5 593,3

Кількість мешканців рекомендована, тис. осіб 1927,8 1465,5 1100,0 1100,0 5 593,3
Дохід очікуваний, млн грн. 6 898,56 5 448,47 4 142,85 4 594,59 21 084,5 
Видатки на управління, млн грн. 1 400,25 1 388,83 1 233,25 1 506,04 5 528,4 
Дотації очікувані, млн грн. 562,51 678,98 563,53 456,93 2 261,9 

Джерело: авторський розрахунок

Якщо не обмежувати обсяг видатків на управління, можна досягти ще більшого зростання власних 
доходів ОТГ. Отримана у такий спосіб структура населення ОТГ має такий вигляд: X1 = 1 300,0 (тис. 
осіб); X2 = 1 113,3 (тис. осіб); X3 = 2 080,0 (тис. осіб); X4 = 1 100,0 (тис. осіб). Водночас власний до-
хід усіх ОТГ збільшиться на 1,0 % (211,0 млн грн), але видатки управління також збільшаться на 308,9 
млн грн.
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За другим підходом до оптимізації структури ОТГ маємо на меті мінімізувати обсяг видатків на управ-
ління ОТГ. У такому контексті допускається незначне зменшення загальних доходів ОТГ. У результаті 
оптимізації структури ОТГ обсяг державних дотацій і субвенцій не повинен суттєво збільшитися.

У результаті отримуємо таку економіко-математичну модель оптимізаційної задачі: 

min369.1121.1948.0726.0 4321 →+++= xxxxF ,    (4)
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Сформульована задача є задачею лінійного програмування. У результаті розв’язування задачі отри-
муємо такий оптимальний розв’язок: X1 = 2 430,0 (тис. осіб); X2 = 1 463,3 (тис. осіб); X3 =1 100,0 
(тис. осіб); X4 = 600,0 (тис. осіб).

Оптимізаційна зміна структури ОТГ передбачає збільшення кількості населення ОТГ 1-ої групи на 
563,8 тис. осіб (30,2 %), збільшення кількості населення ОТГ 2-ої групи на 196,0 тис. осіб (15,5 %), змен-
шення кількості населення ОТГ 3-ої групи на 496,5 тис. осіб (31,1 %), зменшення кількості населення 
ОТГ 4-ої групи на 263,3 тис. осіб (30,5 %), Це означає, що частина ОТГ четвертої групи (30,5 %) і частина 
ОТГ третьої групи (31,1 %) повинні приєднатися до ОТГ з більшою кількістю населення. У результаті 
такої трансформації структури ОТГ власний дохід усіх ОТГ трохи зменшиться (на 1,1 % або ж на 223 
млн грн), державні дотації та субвенції також зменшаться на 108,4 млн грн, обсяг загальних витрат на 
управління ОТГ зменшиться на 5,8 % (321,9 млн грн) – таблиця 4.

Таблиця 4 
Рекомендована структура ОТГ України 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Всього
Кількість мешканців фактична, тис. осіб 1866,2 1267,3 1596,5 863,3 5593,3
Кількість мешканців рекомендована, тис. осіб 2430,0 1463,3 1100,0 600,0 5593,3
Витрати управління фактичні, тис. грн 1355,50 1201,00 1789,90 1181,97 5 528,4 
Видатки управління очікувані, тис. грн 1765,01 1386,75 1233,25 821,48 5 206,5 
Дохід очікуваний, тис. грн. 8695,62 5440,33 4142,85 2506,14 20 784,9 
Дотації очікувані, тис. грн. 709,04 677,96 563,53 249,24 2 199,8 

Джерело: авторський розрахунок

Отже, якщо зважати на критерій економії ресурсів, більш привабливим є другий підхід до оптимізації 
структури ОТГ. Незважаючи на те, що за такої умови незначно зменшаться загальні доходи, зменшення 
витрат управління буде становити 5,8 %. 

Використаємо методику та результати проведеного вище аналізу для рекомендацій щодо покращення 
структури ОТГ Рівненської області. Перелік ОТГ Рівненської області станом на червень 2019 року на-
ведений у таблиці 5. Станом на середину 2019 року в Рівненській області створено 39 ОТГ, у яких про-
живає 302 274 мешканців. Серед них 4 ОТГ (94 670 мешканців) належать до першої групи (більше 15 000 
мешканців, згідно з наведеною вище класифікацією), 5 ОТГ (55 121 мешканців) – до другої групи, 17 
ОТГ (108 817 мешканців) – до третьої групи і 13 ОТГ (43 666 мешканців) – до четвертої групи (менше 
5 000 мешканців).

Описаний вище оптимізаційний підхід використано для вдосконалення чинної структури ОТГ у Рів-
ненській області. Водночас за мету поставлено мінімізувати обсяг видатків на управління ОТГ. У ре-
зультаті оптимізації структури ОТГ обсяг державних дотацій і субвенцій не повинен збільшитися. Для 
побудови обмежень ресурсів та цільової функції використано показники витрат управління в розрахунку 
на 1 мешканця ОТГ по Україні (таблиця 2).
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Таблиця 5
Існуюча структура ОТГ Рівненської області 

Громада Район К-сть НП Площа, км² Населення Група

Бабинська ОТГ Гощанський 4 54,725 3287 4
Бокіймівська ОТГ Млинівський 10 193,35 5578 3
Бугринська ОТГ Гощанський 12 90,18 4270 4
Бугаївська ОТГ Радивилівський 5 84,06 2969 4
Боремельська ОТГ Демидівський 11 102,96 3284 4
Вараська ОТГ Володимирецький 11 33,46 43503 1
Великоомелянська ОТГ Рівненський 103,65 3681 4
Висоцька ОТГ Дубровицький 7 240,46 4504 4
Демидівська ОТГ Демидівський 9 278,41 11300 2
Деражненська ОТГ Костопільський 226,11 6376 3
Дядьковицька ОТГ Рівненський 156,99 5718 3
Клеванська ОТГ Рівненський 63,55 11646 2
Клесівська ОТГ Сарненський 7 337,73 10536 2
Козинська ОТГ Радивилівський 22 181,44 7498 3
Корнинська ОТГ Рівненський 66,12 7332 3
Крупецька ОТГ Радивилівський 16 180,13 5725 3
Локницька ОТГ Зарічненський 14 264,27 5120 3
Малинська ОТГ Березнівський 211,28 5635 3
Малолюбашинська ОТГ Костопільський 414,44 5678 3
Миляцька ОТГ Дубровицький 9 426,38 6319 3
Мирогощанська ОТГ Дубенський 14 114,59 6985 3
Млинівська ОТГ Млинівський 13 358,97 18599 1
Немовицька ОТГ Сарненський 278,08 11232 2
Олександрійська ОТГ Рівненський 171,07 7583 3
Острожецька ОТГ Млинівський 6 139,13 5948 3
Острозька ОТГ Острозький 29,03 16615 1
Підлозцівська ОТГ Млинівський 8 63,37 1879 4
Пісківська ОТГ Костопільський 8 113,46 2745 4
Повчанська ОТГ Дубенський 63,57 1916 4
Полицька ОТГ Володимирецький 176,86 5617 3
Привільненська ОТГ Дубенський 7 115,85 4778 4
Радивилівська ОТГ Радивилівський 143,49 15953 1
Семидубська ОТГ Дубенський 165,1 4171 4
Смизька ОТГ Дубенський 14 192,27 7732 3
Старосільська ОТГ Рокитнівський 271,98 6796 3
Степанська ОТГ Сарненський 222,81 7177 3
Тараканівська ОТГ Дубенський 77,9 3417 4
Шпанівська ОТГ Рівненський 80,52 10407 2
Ярославицька ОТГ Млинівський 106,35 2765 4

Джерело: сформовано за даними сайту [5]

У результаті отримуємо таку економіко-математичну модель оптимізаційної задачі: 

min369.1121.1948.0726.0 4321 →+++= xxxxF ,    (7)
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За оптимізації допускається відхилення оптимальних значень від фактичних не більше як на 30 %. 
Для розв’язування задачі (7) – (9) використаємо інструмент Поиск решений MS Excel. У результаті 
оптимізації отримуємо такий розв’язок: X1 = 123,000 (тис. осіб); X2 = 71,650 (тис. осіб); X3 = 77,124 
(тис. осіб); X4 = 30,500 (тис. осіб). Фактична та рекомендована структура ОТГ Рівненської області пред-
ставлена на рис. 4. 

Рекомендована зміна структури ОТГ передбачає збільшення кількості населення ОТГ 1-ої групи на 
28,3 тис, осіб (29,9 %), збільшення кількості населення ОТГ 2-ої групи на 16,5 тис, осіб (30,0 %), змен-
шення кількості населення ОТГ 3-ої групи на 31,7 тис, осіб (29,1 %), зменшення кількості населення ОТГ 
4-ої групи на 13,2 тис, осіб (30,2 %). Це означає, що частина ОТГ четвертої групи (30,2 %) і частина ОТГ 
третьої групи (29,1 %) повинні приєднатися до ОТГ з більшою кількістю населення.

Рис. 4. Структура ОТГ Рівненської області за кількістю жителів:  
фактична (зліва) і рекомендована (справа)

Джерело: побудовано на основі власних розрахунків

У результаті такої трансформації структури ОТГ власний дохід усіх ОТГ трохи зменшиться (на 1,0 % 
або ж на 11,526 млн грн), державні дотації та субвенції також зменшаться на 5,781 млн грн (4,6 %), обсяг 
загальних витрат на управління ОТГ зменшиться на 5,7 % (17,317 млн грн) – таблиця 6.

Таблиця 6
Рекомендована структура ОТГ Рівненської області 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Всього

Кількість мешканців фактична, тис. осіб 94,670 55,121 108,817 43,666 302,274

Кількість мешканців рекомендована, тис. осіб 123,000 71,650 77,124 30,500 302,274

Витрати управління фактичні, тис. грн 68,763 52,237 121,999 59,784 302,783 

Видатки на управління очікувані, тис. грн 89,340 67,902 86,467 41,758 285,467 

Дохід очікуваний, тис. грн. 338,771 204,931 409,829 182,389 1135,921

Дотації очікувані, тис. грн. 27,624 25,538 55,747 18,139 127,047

Джерело: авторський розрахунок

Очікуваний фінансовий результат буде позитивним, оскільки зменшення видатків на управління та 
витрат на державні дотації і субвенції перевищує зменшення очікуваного власного доходу громад.

Висновки. У процесі економіко-математичного моделювання запропоновано два підходи щодо мак-
симізації ефективності діяльності об’єднаних територіальних громад. За першим підходом мали на меті 
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максимізацію обсягів власних доходів усіх ОТГ України, а за другим – мінімізацію обсягів видатків на 
управління ОТГ. Спираючись на критерій економії ресурсів, оптимальним, на нашу думку, є другий 
підхід. Цей оптимізаційний підхід було використано для вдосконалення чинної структури ОТГ в Рівнен-
ській області. Проведені дослідження продемонстрували вищу економічну ефективність більших ОТГ. 
Тому державі потрібно розробити комплекс економіко-правових норм та заходів (податкові пільги, до-
таційні преференції тощо), які б стимулювали укрупнення дрібних ОТГ.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СМАРТ-ТУРИЗМУ:  
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Визначено суть концепції смарт-туризму, розмежовано електронний та смарт-туризм. Виявлено особливості 
застосування базових технологій (великі бази даних та їх аналіз, робототехніка, моделюванння, інтернет речей, 
кібербезпека, адитивні технології, розширена реальність, адаитивне виробництво) під час реалізації концепції 
смарт-туризму. Узагальнено практичний досвід реалізації розумних технологій, що стали складниками смарт-
туризму у великих містах світу. Проаналізовано елементи впровадження концепції смарт-туризму в Україні.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ СМАРТ-ТУРИЗМА:  
МИРОВОЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Определена суть концепции смарт-туризма, разграничены электронный и смарт-туризм. Выявлены особенно-
сти применения базовых технологий (большие базы данных и их анализ, робототехника, моделюванння, интернет 
вещей, кибербезопасность, аддитивные технологии, расширенная реальность, адаитивне производство) при реализа-
ции концепции смарт-туризма. Обзор практический опыт реализации разумных технологий, стали составляющими 
смарт-туризма в крупных городах мира. Проанализированы элементы внедрения концепции смарт-туризма в Украине.
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REALIZATION OF THE SMART TOURISM CONCEPT:  
WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC PRACTICE

In 2017, the digital revolution has entered a crucial phase – every second inhabitant of the Earth is connected to the 
Internet. Therefore, smart technologies are emerging and are getting more and more widespread, particularly in the tourism 
industry. The article is aimed to define the essence of the smart tourism concept and summarize both the foreign and domes-
tic experience of its implementation. the methods of analysis of theoretical and applied researches, synthesis of their results, 
comparison, abstraction are used for this purpose. The practical experience of the smart tourism introduction is summarized 
through the systematization of web pages materials of cities seeking to form smart cities.

It is determined that since 2015 we can talk about the concept of smart tourism, a complex multifaceted phenomenon, 
that is developing in the era of information economy and includes a number of components based on the use of smart tech-
nologies to improve the demand for tourists. The results of the analysis of literature sources show that the concept of smart 
tourism is developing in two directions: 1) smart tourism is recognized as an element and consequence of the smart cities 
development; 2) smart destinations are identified with smart tourism.

Features of basic technologies application (large databases and their analysis, robotics, modeling, Internet of things, 
cybersecurity, additive technologies, augmented reality, adiative production) in realization of the concept of smart tourism 
are revealed. The practical experience of implementing smart technologies that have become a component of smart tourism 
in major cities of the world (Barcelona, Amsterdam, Seoul, London, Chicago, Oslo, Beijing, Seattle) is generalized. The 
elements of the smart tourism concept implementation in Ukraine are analyzed. It is revealed that the most common compo-
nents of smart tourism for Ukraine are electronic guides and QR codes, but it is too early to speak about the existence of a 
holistic concept of smart tourism.
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Постановка проблеми. 2017 року цифрова революція ввійшла у вирішальну фазу: до інтернету під-
ключився кожен другий житель Землі. За оцінкою Глобального інституту McKinsey (MGI), уже в най-
ближчі 20 років до 50% робочих операцій у світі можуть бути автоматизовані, і за масштабами цей 
процес буде порівнянний з промисловою революцією XVIII-XIX століть [1]. Зважаючи на інформаційну 
інтенсивність туристичної галузі і як наслідок високу залежність від інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (ІКТ), не дивно, що концепція «розумних» застосовується до явищ, які охоплюють туризм. Однак  
дослідження явища смарт-туризму в теоретичній і прикладній площині є поки небагаточисленними. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження розумного туризму розпочались із погли-
блення вивчення ролі інновацій та інформаціно- комунікаційних технологій у галузі, зокрема у формі 
глобальних систем розподілу та центрального бронювання, інтеграції технологій Web, що призвели до 
появи електронного туризму (Buhalis 2003; Werthner and Ricci 2004). Безпосередньо смарт-туризм до-
сліджували іноземні автори (Gretzel U. etc. 2015; Koo Ch. etc., 2015, 2018; Hwang, J. etc., 2015; Lamsfus C. 
etc., 2016), а також вітчизняні науковці (Тунік О., 2015; Тулашвілі Ю. та ін., 2018; Маховка В. та ін., 2018; 
Басюк Д. та ін., 2019), зосереджуючи увагу на вивченні його елементів. Загалом дослідження смарт-
туризму фокусуються у двох напрямах: 1) висвітлення ознак смарт-туристичної дестинації; 2) вивчення 
смарт-туризму як елемента смарт-міста. 

Мета і завдання дослідження. Стаття спрямована на визначення сутності концепції смарт-туризму 
та узагальнення як світового, так і вітчизняного досвіду її реалізації.

Виклад основного матеріалу. В епоху інформаційної ери вагомим чинником розвитку економіки 
країн і цілих регіонів стає цифровізація, що змінює їх вигляд і структуру. Внутрішньогалузева конку-
ренція зростає, ринки розширюються, конкурентоспроможність окремих галузей та країн на світових 
ринках змінюється.

Сучасні науковці наголошують, що поширення смарт-концепції набуває небачених масштабів. За 
оцінками фахівців «General Electric Co.», глобальне розповсюдження інтернету речей до 2030 р. може 
додати до світового ВВП близько 15 трлн. дол. (у постійних цінах 2005 р.). Інакше кажучи, дифузія 
смарт-технологій у світі, пов’язана з більш високими темпами зростання продуктивності праці, може 
згенерувати додатковий ВВП, еквівалентний за розміром сьогоднішній економіці США. Відповідно, 
зростуть і середні доходи на душу населення, тобто до 2030 р. вони будуть майже на 1/5 вищими, ніж у 
випадку неврахування розвитку смарту [2, с. 23].

Розумний туризм, безумовно, є окремим кроком у розвитку галузі, оскільки фізичні та управлінські 
аспекти туризму належать до сфери цифрового ігрового поля, нові рівні інтелекту досягаються в ту-
ристичних системах; способи створення, обміну, споживання і спільного використання туристського 
досвіду докорінно змінюються.

Компонент інтелектуального досвіду спеціально фокусується на туристському досвіді і його поліп-
шенні за допомогою персоналізації, контекстно-залежного моніторингу в реальному часі. Зважаючи 
на це, концепцію смарт-туризму визначають як туризм, який підтримують комплексними зусиллями 
з метою збору даних, отриманих з фізичної інфраструктури, соціальних зв’язків, державних та орга-
нізаційних джерел, людей і їх розумових здібностей у поєднанні з використанням передових техноло-
гій, для перетворення цих даних у вузькоспрямований досвід і бізнес-пропозиції з чітким акцентом на 
ефективність, стійкість та збагачення досвіду [3]. На сьогоднішній день в літературі використовують 
терміни «електронного» та «смарт» туризму. Часто ці терміни застосовують як синоніми, однак їх варто 
розмежу вати (див табл. 1).

Таблиця1 
Основні відмінності «смарт» та «електронного» туризму

Критерії Електронний туризм Смарт-туризм
Сфера Технічна Переносна техніка, фізичний світ
Основна технологія Веб-сайти Датчики та сматрфони
Момент подорожі До/ після Під час
Джерело Інформація Big-data
Парадигма Інтерактивність Співпраця, заснована на технологіях
Структура Ланцюги Екосистема

Обмін Дуальний
(B2B, B2C, C2C) Співпраця державних та приватних установ та споживачів

Складено автором за джерелами [3, 4]

Інформація, що отримується засобами електронного туризму, зазвичай походить з Інтернету і є дово-
лі обмеженою, тоді як джерелами «смарту» є численні датчики та здебільшого User Experience. На етапі 
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підготовки до подорожі користувач оперує лише всесвітньою павутиною та спілкуванням з представни-
ками тур-операторів, тур-агентств, закладів розміщення та транспортування. Із цього можна зробити ви-
сновок, що електронний туризм є головною ланкою підготовки подорожі. Що ж до смарт-туризму, його 
застосування стосується власне подорожі.

Загалом дослідники смарт виробництва визначають, що смарт базується на використанні низки тех-
нологій, які взаємодіють між собою, взаємодоповнюють одна одну, інтегруються і викликають синер-
гетичний ефект [5]. У таблиці 2 наведені основні (на нашу думку) напрями використання базових для 
розвитку смарту технологій та їх застосування у смарт-туризмі.

Таблиця 2
Особливості застосування базових технологій під час реалізації концепції смарт-туризму

Базові  
технології Загальне використання Застосування  

під час реалізації концепції смарт-туризму*
1 2 3

Великі дані та 
їх аналіз 
(Big Data and 
Analytics)

Нове покоління технологій і архітектур, 
призначених для одержання економічної 
вигоди від великих обсягів широкого 
спектру інформації за допомогою її ви-
сокошвидкісного захоплення, пошуку та/
або аналізу

Збір та обробка інформації про відвідування дестинацій, 
а також відгуків, бажань та пропозицій споживачів турис-
тичних послуг. 
Покращене управління трафіком та громадським тран-
спортом, збір інформації для подальшого аналізу найкра-
щих місць проведення заходів
Прогнозування розвитку туризму

Автономні 
роботи
(Autonomous 
robots)

Роботи, які спроможні самостійно вико-
нувати завдання без втручання людини.

Роботи-гіди, -перекладачі, роботи-туристичні консультанти.
Уся сфера послуг: офіціанти, кухарі, працівники готелів, 
водії тощо можуть бути з часом замінені роботами

Моделювання
(Simulation)

Моделювання використовують на етапах 
проектування виробничих бізнес-проце-
сів чи нової продукції

Розробка смарт-екскурсій, туристичних маршрутів, нових 
пам’яток. Комп’ютерне тестування всіх компонентів 
смарту

Інтернет речей
(IoT)

Інтернет речей –підключення до Інтер-
нету побутових пристроїв, які завдяки 
цьому можуть взаємодіяти один з одним 
або із зовнішнім середовищем, збирати 
корисні дані та на їх основі самостій-
но здійснювати дії і операції без участі 
людини

Джерело для big-data, уможливлює використання датчиків 
збору та передачі інформації для покращення тур продук-
тів та посилення безпеки туристів

Кібербезпека
(Cyberseurity)

Кібербезпека передбачає проведення 
заходів, які пов’язані із захистом місць 
зберігання та обробки даних, мереж їх 
передачі

Гарантує безпеку даних, унеможливлює отримання контр-
олю над роботами чи пристроями через мережу ІоТ та 
інтернет, забезпечує безпеку особистих даних туристів.

Хмарні техно-
логії
(The cloud)

Хмари дають змогу генерувати інфор-
мацію, яка повинна надійно зберігатися, 
швидко оброблятися та бути доступною 
будь-якому пристрою з різних точок до-
ступу миттєво

Забезпечує пришвидшення збору та обробки даних, еле-
ментів туристичного досвіду, обмін ним

Адитивне ви-
робництво
(Additive 
manufacturing)

Основою адитивного (додаткового) ви-
робництва є 3-D друк, за допомогою якого 
вже створюються прототипи майбутньої 
готової продукції та виробляються не-
складні деталі чи готова продукція 

Може бути застосований для швидкого виготовлення 
необхідного туристичного обладнання, важкодоступних 
деталей, елементів спорядження тощо

Розширена 
(чи віртуальна 
реальність)
(AR/VR)

Створення віртуальних образів/аналогів 
реальних об’єктів 

Картопроектування, VR екскурсії по місту/музею, ви-
користання AR–технологій для заміни смартфона в ролі 
отримувача інформації. Ефективне середовище для оцінки 
результатів моделювання

Складено автором на основі джерела [1, 2], * авторська розробка

Smart технології зможуть отримати вигоду з досвіду, набути і зберегти знання, а також швидко й 
успішно реагувати на нову ситуацію. В умовах розумного туризму цей вид технологій є ключовим ком-
понентом інформаційних систем, які обіцяють надати туристам і постачальникам послуг більш важливу 
інформацію для прийняття рішень, більшу мобільність і корисніший туристичний досвід. 

З урахуванням того, що турист є користувачем цих систем, вони націлені на підтримку мандрівників 
шляхом: 1) прогнозування потреб користувачів на основі різних факторів і внесення рекомендацій щодо 
вибору контекстно-залежних видів споживання, як-от точки інтересу, харчування та відпочинку; 2) роз-
ширення можливостей туристів на місці через широкі пропозиції різноманітної інформації, орієнтованої 
на місце розташування та доступні інтерактивні послуги; 3) надання туристам можливості поділитися 
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своїм досвідом. Хоча ці системи можна охарактеризувати як гетерогенні, розподілені, а іноді навіть 
фрагментовані, загальна мета розробки цих систем повинна бути відкритою, спрямованою на забезпе-
чення повної автономії відповідних учасників галузі, а також підтримку всього туристичного досвіду і 
всіх етапів бізнесу.

Визначено, що основна роль смарт-туризму полягає в підтримці туристського досвіду на місці, про-
те не всі розумні елементи спрямовані саме на це. Значну частину технологій використовують в інших 
смарт концепціях (моніторинг енергії, відходів та води та підвищення ефективності їх використання), 
вони також корисні для туризму як із погляду якісної оцінки місця, так і економії коштів та безпеки 
туристів. Тому використання розумних технологій під час реалізації різних проектів і розбудови смарт 
міст, смарт будинків та смарт виробництв сприяє розвитку смарт-туризму. Таблиця 3 ілюструє приклади 
реалізації розумних технологій, що стали складниками смарт-туризму у великих містах світу.

Таблиця 3
Приклади реалізації концепції смарт-туризму

Місто Компоненти
Барселона Інтерактивні притулки для автобусів
Амстердам Мультимовні туристичні знаки, система керування натовпом
Сеул Туристичні смартфони
Лондон Технології інтелектуального трафіку
Ослота Оптимізоване управління використання енергії
Чикаго Масив речей
Пекін Очищувачі повітря
Сіетл Система управління відходами

Складено автором за джерелами [6–9].

В Азії та Європі були здійснені та узгоджені зусилля з просування програми інтелектуального туриз-
му. Уряди Китаю і Південної Кореї активно фінансують ініціативи, в основному орієнтовані на створен-
ня технологічної інфраструктури, що підтримує розумний туризм [9]. У Європі багато ініціатив у сфері 
інтелектуального туризму виникли з розумних міських проектів. Однак основна увага в Європі приді-
ляється інноваціям та конкурентоспроможності, розробці інтелектуальних додатків для кінцевих корис-
тувачів, які підтримують збагачений досвід туризму, використовуючи чинні дані, об’єднані і оброблені 
по-новому [7]. В Австралії акцентують на розумному управлінні і, зокрема, відкритих даних. Уряди 
визнають, що це трансформаційна сила інтелектуальних технологій не тільки з погляду економічного 
потенціалу, а й соціальних та емпіричних вимірювань.

У Брісбені недавно було встановлено понад 100 маяків на цікаві місця для передачі інформації турис-
там через мобільний додаток, якщо вони перебувають у певному радіусі. В Амстердамі використовують 
маяки, що дозволяють перекладати туристичні знаки на різні мови, а Amsterdam Arenа тестує датчики 
для кращого управління натовпом [7]. Сеул вкладає значні кошти в надання безкоштовних Wi-Fi, а та-
кож туристичних смартфонів. Острів Чеджу в Південній Кореї оголосив себе інтелектуальним туристич-
ним центром, який буде використовувати інноваційні технології для доставки контенту для туристів [9]. 
Важливо відзначити, що всі ці зусилля є значними та скоординованими щодо стратегічних інвестицій 
для сприяння інноваційному розвитку та покращення якості життя.

Кілька розумних міських ініціатив уже добре розвинені. До них належить Барселона, яка впровадила 
сенсори IoT для моніторингу та управління трафіком. У Барселоні широко застосовують офіційні аудіо-
гіди, електронний гід (iBarcelona-Smartour); туристичні автобуси з Wi-Fi; мобільні додатки «доповненої 
реальності», що пов’язані з організацією колективних транспортних турів та екскурсійних маршрутів; 
відеокартопроектування 3D-моделей історичних будівель; використання смарт-технологій та QR-кодів у 
музеях тощо. Лондон також розглядає технологію інтелектуального трафіку, щоб спробувати зменшити 
затори, тоді як в Ослоті акцентують на кращому управлінні використанням енергії. Є безліч інших при-
кладів, і Європейська Комісія навіть має спеціальну програму фінансування проектів smart-міст, у межах 
якої швидко розвивається й розумний туризм. Було спрогнозовано, що до 2022 р., смарт технології що-
річно зберігатимуть більше 5 мільярдів доларів владі та жителям. Наприклад, Барселона, установивши 
розумні датчики води та світла, керовані IoT, зберегла більше 75 мільйонів євро [7].

Хоча смарт туристичні компоненти ще не є масовими складниками міст, проте існують численні їх 
застосування, що дає змогу робити висновки про їх корисність.
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Україна, хоч і не є передовою країною щодо масового впровадження розумних технологій, свої рі-
шення у туризмі все ж упроваджує. Наприклад, Чернівецька міськрада спільно із одним з мобільних 
операторів створила незвичайний пішохідно-екскурсійний маршрут «Відкрий для себе Чернівці», який 
пролягає через 21 туристичний об’єкт міста. Показники з QR-кодами розташували прямо між плитками 
тротуару, а номери маршрутів обіграли зображенням їжачка. Наступний етап – створити мобільні до-
датки для туристів і електронний туристичний гід по місту [10]. У великих містах стає престижним мати 
свого елекронного гіда, а також встановлювати інтерактивні термінали на вулицях міста.

Найбільш поширеними компонентами смарт-туризму для України є електронні гіди та QR-коди. У 
таблиці 4 наведено інформацію про основні міста, що розвивають смарт-туризм.

Таблиця 4
Основні компоненти смарт туризму в Україні
Вінниця Київ Харків Чернівці Херсон Львів

Електронний гід Є Є Є
QR-коди Є Є Є Є Є

Складено автором за джерелом [11].

У Києві вже створюють першу в країні «розумну вулицю» за всіма правилами урбаністики і smart 
системами. Фактично в місті затверджена Концепція «Київ Смарт-сіті 2020», основними пріоритетами 
якої визначено комунальні послуги, транспорт, інноваційне середовище, медицину та е-урядування. Од-
нак нею фактично не передбачено формування чіткої системи взаємодії з туристами, хоча серед намірів 
щодо реалізації концепції визначено розвиток внутрішнього і міжнародного туризму з використанням 
смарт-рішень та смарт-технологій [11].

Львів упровадив мобільний гід Lviv Travel Places. На вулицях міста доступні інформаційні термінали 
з тачскрінами для пошуку пам’яток, ресторанів, готелів, а також календарем найближчих цікавих по-
дій. Також зупинки обладнані електронними табло з маршрутами і часом прибуття транспорту. Графік 
прибуття транспорту можна побачити в додатку Lviv Transport Tracker. Ситуація з впровадження смарт-
технологій в інших містах України охарактеризована в таблиці 5.

Таблиця 5
Смарт компоненти, що впливають на туризм в Україні

Компонент/ місто Вінниця Дніпро Київ Львів Харків Чернівці
GPS-моніторинг громадського транспорту є буде є є буде буде
GPS-моніторинг комунального транспорту є є є є буде буде
Управління транспортом і світлофорами є буде буде є буде буде
Електронний квиток буде буде буде буде буде буде
Табло руху транспорту є буде буде є немає немає
Безконтактна оплата парковок немає немає є є немає немає
Оплата проїзду безконтактно немає немає Є немає немає немає

Складено автором за джерелом [11]

Крім глобальних міських рішень, реалізовано окремі проекти, що сприяють розвитку смарт-туризму, 
наприклад, віртуальні музеї. Віртуальні музеї є вдалим прикладом застосування інтернет-технологій для 
вирішення проблем зберігання, безпеки і широкого, швидкого та легкого доступу до експонатів. Го-
ловною їх особливістю є те, що людина без великих затрат та долань значних відстаней може відвідати 
музей, навіть побувати на його віртуальній екскурсії. Приклади віртуальних музеїв в Україні: Києво-
Печерський національний історико-культурний заповідник (м.Київ); Національний заповідник „Софія 
Київська» (м.Київ); Національний музей медицини України (м.Київ); Національний художній музей 
України (м.Київ); Одеський музей нумізматики; Львівський музей історії; Бахчисарайський історико-
культурний заповідник (АРК); Музей космонавтики імені Сергія Корольова (м.Житомир); Національний 
заповідник «Хортиця» (м.Запоріжжя) [12].

Висновки. Проведене дослідження уможливлює такі висновки: 
– розвиток інформаційної економіки, тотальна дигіталізація та розповсюдження ІКТ технологій при-

зводять до формування смарт-туризму;
– концепція смарт-туризму є комплексним багатогранним явищем, яке містить низку компонентів, 

що базуються на застосуванні розумних технологій для покращення становища всіх суб’єктів туристич-
ного ринку;
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– реалізація концепції смарт-туризму в світі демонструє позитивні різнопланові ефекти; в Україні 
впроваджують лише окремі елементи смарт-туризму, тому говорити про реалізацію цілісної концепції 
поки рано.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ 

У статті розглянуто питання консолідації банків шляхом злиття та поглинання. На основі проведеного ана-
лізу публікацій зарубіжних і вітчизняних науковців визначено мотиви та цілі консолідації банків. Розглянуто по-
зитивні та негативні наслідки примусової консолідації банків. Виявлено специфіку консолідації банків в Україні. 
Визначено тенденції, що впливали на активізацію процесу злиття і поглинання вітчизняних банків. Запропоновано 
перспективні напрями подальшої консолідації вітчизняних банків. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНСОЛИДАЦИИ БАНКОВ

В статье рассмотрены вопросы консолидации банков путем слияния и поглощения. На основе проведенного ана-
лиза публикаций зарубежных и отечественных ученых определены мотивы и цели консолидации банков. Рассмотрены 
положительные и отрицательные последствия принудительной консолидации банков. Выявлена   специфика процесса 
консолидации банков в Украине. Определены тенденции, которые влияли на активизацию слияний и поглощений оте-
чественных банков. Предложены перспективные направления дальнейшей консолидации отечественных банков.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF BANKS’ CONSOLIDATION

The article deals with the issues of bank consolidation through mergers and acquisitions. Based on the analysis of pub-
lications of foreign and domestic scientists, the motives and goals of bank consolidation were determined. It has been found 
that the main motive behind the merger and acquisition process is to obtain a synergistic effect, which is reflected in the 
qualitative and quantitative indicators of banking activity.

It is justified that the process of bank consolidation is always carried out in the context of the trends observed in the 
national and world economy. The crisis situation of the economy as a whole, and of the banking system in particular, con-
tributes to the bankruptcy of both small and large banks, which stimulates them to merge and absorb. It is noted that the 
peculiarity of the process of bank consolidation after the 2008 crisis was the merger and acquisition with the participation 
of the state, i.e. full nationalization of banks or the acquisition by the state of a strategic stake in financial companies.

The subject of the article covers the study of the positive and negative effects of the forced consolidation of banks, which 
some countries have resorted to.

It is concluded that in Ukraine the active phases of the banks' mergers and acquisitions took place in the context of two 
significant trends in the banking sector. The first is related to the rapid development of the banking market and the emergence 
of foreign capital. The second one is with the crisis of the banking system and the rapid outflow of foreign capital.

 It is determined that overcoming the crisis in the country's economy and the banking sector creates conditions for the 
resumption of foreign investment inflows. The banking sector remains the most attractive for mergers and acquisitions 
alongside industries such as agriculture, innovation and technology, and the insurance market.

It is substantiated that the intensification of the bank consolidation process will be facilitated by the macro-financial 
stability and economic growth observed in the current year and the large potential of lending to small and medium-sized 
businesses. It is necessary to solve the problem of "bad" loans (NPL) in the banking system as a whole, which hinders the 
activation of mergers and acquisitions agreements.

Key words: bank consolidation, mergers and absorptions, M&A market, foreign capital, banking system.
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Постановка проблеми. Поточний стан банківської системи України не дозволяє їй повною мірою 
виконувати такі важливі макроекономічні функції: забезпечення економіки фінансовими ресурсами, під-
тримка найбільш конкурентних галузей, трансформація заощаджень у інвестиції. Водночас досвід роз-
винених країн та таких, що розвивають та реформують свою економіку стрімкими темпами, демонструє, 
що ключову роль у стимулюванні зростання ВВП відіграють саме банки. 

Реструктуризація банківської системи в Україні ще триває. Першочерговим завданням є вирішення 
проблеми капіталізації банків, пов’язаної з їх укрупненням на основі як концентрації, так і консолідації 
банківського капіталу. У зв’язку з тим, що вітчизняна банківська система залишається одним з най-
більш привабливих секторів для інвестування, актуальності набувають питання теорії і практики проце-
су консолідації банків шляхом злиття та поглинання, а також аналізу тенденцій розвитку цього процесу 
в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню такого явища, як-от консолідація банків 
(компаній), зокрема шляхом злиття та поглинання, приділено достатньо уваги у працях зарубіжних і 
вітчизняних науковців, серед яких: З. Боди, Дж. Вестон, Т. Кох, Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Маккой, Р. 
Мертон, П. Роуз, В. Діденко, Н. Каурова, С. Моісеєв, О. Вовчак, С. Сіденко, Н. Циганова та ін. Водночас 
у контексті сучасних тенденцій, що спостерігаються на національних та регіональних ринках M&A (рин-
ках злиття та поглинання), особливо у банківському секторі, потребує подальшого дослідження процес 
консолідації банків, його мотивація та специфіка вітчизняної практики злиття та поглинання на сучасно-
му етапі економічного розвитку України. 

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів консолідації банків, виявлення спе-
цифіки процесу злиття і поглинання в банківській системі України та визначення напрямів подальшої 
консолідації вітчизняних банків. 

Виклад основного матеріалу. Попри геополітичну напруженість, що спостерігається у світовій еко-
номіці через торгову війну між США і Китаєм, та проведення брекзіту у Великобританії, ринок М&A 
продовжував зростати. Так, 2018 року вартість угод злиття і поглинання дорівнювала 3,6 трлн. дол., а об-
сяг ринку збільшився на 13%. В Україні так само спостерігалося зростання цього ринку. За результатами 
звіту KPMG M&A Review 2018, обсяг угод злиття і поглинання в країні минулого року встановив новий 
максимум і досяг показника 1,8 млрд. дол. США [1]. Водночас одним із найбільш цікавих для угод М&A 
залишається вітчизняний банківський сектор. 

Перед тим як розглянути практичні аспекти консолідації банків шляхом злиття і поглинання в Укра-
їні, необхідно визначитися з термінологічним апаратом. У тлумачному словнику термін “консолідація” 
(consolidation) має декілька значень. У нашому дослідженні під “консолідацією” будемо розуміти про-
цеси злиття і поглинання. Варто зазначити, що “злиття” (merger) – це об’єднання компаній або банків 
в одну юридичну особу. Зазвичай злиття здійснюється або через обмін частини акцій однієї компанії 
(банку) на всі акції іншої компанії (банку), або шляхом обміну акцій декількох компаній (банків) на акції 
новоутвореної юридичної особи. 

В окремих дослідженнях злиття розглядають як одну з форм консолідації, яка відбувається за пози-
тивного ставлення двох кредитних організацій до об’єднання, щоб зайняти більш високу нішу в еконо-
міці країни і в рейтингу кредитних організацій, відповідно [2]. Позиція автора не викликає дискусій і з 
нею можна погодитися. 

Термін “поглинання” (absorption) означає придбання одного банку іншим, причому банк, що погли-
нається, перестає існувати. Поглинання також можна розглядати як процес реорганізації банків, який 
може відбувається певними шляхами: 

– вороже поглинання, коли банк скуповує контрольний пакет акцій іншого банку, не досягаючи угоди 
з останнім;

– купівля на добровільних засадах банком контрольного пакету акцій небанківських фінансових уста-
нов (наприклад, страхових компаній), які перебувають у скрутному фінансовому стані;

– створення фінансово-промислових холдингів, коли банки купують контрольні пакети акцій про-
мислових підприємств. 

Оцінка тенденцій розвитку світового ринку М&A дає підстави стверджувати, що загалом цей ринок 
стає все більш цивілізованим і прозорим, злиття відбуваються на добровільних засадах, а обсяги при-
мусового поглинання відходять у минуле. 

Одним із великих сегментів ринку М&A є банківський сектор. У кінці ХХ століття і до кризи 2008 р. 
консолідація банків здійснювалася швидкими темпами та у великих обсягах, оскільки існувала думка, 
що процес злиття і поглинання – це крок до підвищення ефективності банківської системи загалом, яка 
може бути досягнута шляхом укрупнення банків. За даними ФРС, свого часу в США відбулося близько 
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8000 злиття банків і більшість гігантів з тих, що працює зараз, – це продукт злиття і поглинання [3]. Ана-
логічна тенденція спостерігалася і в Європі. Аналіз процесу консолідації банків в державах-членах ЄС 
протягом 1997 – 2003 рр. демонструє істотне скорочення кількості кредитних організацій: майже на 35,0 
% у Німеччині, понад 25,0 % у Франції і Нідерландах, понад 20,0 % у Великобританії. У Бельгії кількість 
банків знизилась на понад 17,0 % [4, с. 224]. 

Дослідження проілюстрували, що консолідація банків справді має позитивний ефект, однак він не 
завжди є успішним. Експерти зазначають, що процеси злиття та поглинання можуть підлягати високо-
му ризику і мають невеликі гарантії успіху. Дослідження компанії “Deloitte” (Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited) ринку М&A засвідчило, що менше 20% угод злиття і поглинання значно збільшують капіталіза-
цію. Із більшості невдалих угод 30% невдач пов’язані з помилками, які допускаються під час укладення 
угоди (наприклад, дуже велика ціна угоди), а 70% – з помилками, що виникають під час інтеграції двох 
компаній (банків). Сам процес укладення угоди є складним, однак інтеграція – ще більш складніша [5]. 
Прикладом невдалої угоди є поглинання “Royal Bank of Scotland” (RBS) банку “ANB ARMO” у 2007 р. 
RBS протягом наступних восьми років залишався збитковим. 

Консолідація банків у сучасному світі, як підкреслюють Н. Каурова, О. Лякіна, відбувається за певної 
мотивації. Основним мотивом, на їх думку, є отримання синергетичного ефекту, що проявляється в якіс-
них і кількісних показниках новоутвореної юридичної особи – банку. Цей ефект пояснюється економією 
на масштабі, комбінуванням взаємно доповнених ресурсів, укріпленням позицій кредитних організацій 
у різних сегментах банківського ринку. До мотивів консолідації банків автори також зараховують ба-
жання здійснити диверсифікацію бізнесу. Консолідація кредитних організацій дозволяє розширити регі-
ональну банківську мережу, здійснити найбільш повну диверсифікацію продуктів [6, с. 2]. 

Можливість використання надлишкових ресурсів також є важливим мотивом консолідації банків на 
кредитному ринку. Наприклад, регіональний банк з достатніми фінансовими ресурсами й обмеженими 
можливостями для їх розміщення може бути цікавим як об’єкт поглинання та джерело поповнення ре-
сурсної бази великому на ринку банку [6, с. 2].

На думку вищезгаданих авторів, різниця у ринковій ціні компанії і вартості її заміщення для біль-
шості банкірів є першочерговим мотивом. Купівля регіональних банків є дешевшою, як порівняти з 
розвитком власної філіальної мережі. За їх оцінкою, окупність філіалу становить у середньому 2-3 роки, 
тому з погляду оптимізації видатків доцільним є купівля вже діяльного банку з відповідними філіями, 
клієнтською базою і ліцензією регулятора [6, с. 2].

В окремих дослідженнях підкреслено, що роль цілей злиття і поглинання виконують: зростання ка-
піталізації утвореного банку; прагнення підвищити якість управління і ефективність діяльності банку; 
можливість освоєння нових ринків; можливість спрощення податкового тягаря на увазі того, що ті чи ті 
регіональні банки володіють деякими податковими пільгами; зниження витрат та інше [7]. 

Процес консолідації банків завжди здійснюється в контексті тих тенденцій, що спостерігаються у 
національній та світовій економіці. Зокрема, під час економічних спадів, які зазвичай відбуваються в 
роки міжнародних і локальних фінансово-валютних та банківських криз, не тільки малі, але й великі 
банки втрачають ліквідність з-за ризикованих операцій на фондових ринках і, як наслідок, банкрутують. 
І якщо банкрутство маленьких банків спостерігається доволі часто та без суттєвих впливів на банківську 
систему загалом, то банкрутство великих, системно значущих для економіки країни, відбувається до-
волі болісно. Так, під час кризи 2007–2008 рр. у США поряд з іншими фінансовими компаніями стали 
банкрутами два великі інвестиційні банки – “Lehman Brothers” та “Merrill Lynch”, акції яких викупили 
“Barclays Capital” і “Bank of America”. У Європі прикладами злиття та поглинання у кризовий період 
були продаж голландського банку “ABN Armo” британському банку “Barclays” та італійського банку 
“Capitalia” італійській “UniCredit Group”. 

Банкрутство “Lehman Brothers” та “Merrill Lynch” спричинило суттєве підвищення рівня системного 
ризику, тобто ризику всієї фінансової системи, що призвело до швидкої ланцюгової реакції і втрати вар-
тості всіх фінансових інституцій та довіри до них, значних мультиплікативних негативних ефектів на всі 
сфери глобальної економіки. 

Особливістю процесу консолідації банків під час кризи 2008 р. і після неї стало злиття і поглинання 
за участю держави, тобто повна націоналізація банків або придбання державою стратегічної частки у фі-
нансових компаніях США і Європи. Так, 2008 року більше 50% (тобто 12 з 20) найбільших угод у Європі 
склали угоди за участю держави. 

У 2009 р., за даними аналітичної компанії “Dealogic”, угоди M&A за участю державного капіталу 
становили 15% від загальної ємності світового ринку, або 354 млрд. дол. США (рекордний показник за 
всю історію). Державну підтримку було спрямовано, насамперед, на банківський сектор. У такому кон-
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тексті найбільша угода відбулася у Великій Британії, де держава довела частку володіння “Royal Bank of 
Scotland” до 84,9%, вклавши 41,8 млрд. дол. Серед великих транзакцій в інших галузях виокремлюють 
участь уряду США в порятунку страхової компанії “AIG” [4].

У контексті зазначеного доречно згадати банківську систему України, яка у 2014–2016 рр. пережила 
надзвичайно глибоку кризу, що закінчилася банкрутством і виведенням з ринку великої кількості банків 
(зі 180 на початок 2014 р. до 96 на початок 2017 р.). Під час вітчизняної банківської кризи державну 
підтримку в розмірі 155 млрд. грн. отримав “ПриватБанк”, ставши на 100% державним. Водночас у 
2014–2017 рр. на докапіталізацію інших державних банків – “ОщадБанку”, “УкрексімБанку” та “Укргаз-
Банку” – держава витратила 25,5 млрд. грн., 22 млрд. грн. та 3,8 млрд грн. відповідно. 

Теоретично і практично доведено, що приватна власність у питаннях ефективності переважає над 
державною. Тому ще 2016 року Міністерство фінансів України розробило “Засади стратегічного ре-
формування державного банківського сектору” (далі – Засади), у яких визначено основні концептуальні 
підходи діяльності та розвитку державних банків. У Засадах визначається, що до 2022 року державні 
банки мають стати приватними і зосередити свою діяльність на розвитку роздрібного сегменту, енерго-
ефективності та обслуговування експортно-імпортних операцій. 

Дослідження практики та особливостей процесу консолідації банків засвідчує, що кожна країна оби-
рає власні механізми підвищення конкурентоспроможності банківського сектору залежно від економіч-
них та фінансових умов. Важливим чинником у цьому процесі є регулювання концентрації в банківсько-
му секторі. Після кризи 2008 р. за рекомендаціями Базельського комітету з нагляду вимоги до обсягу 
капіталу банків значно зросли. Тому деякі країни розглядали шляхи примусового злиття невеликих бан-
ків з метою формування загальнонаціональної банківської системи, представленої великими банками, 
вважаючи, що це призведе до концентрації капіталу, зменшення кількості банків; підвищення ефектив-
ності і покращення їх фінансового стану; скорочення кількості банкрутств. Зокрема, за експертними 
оцінками консолідація російського банківського сектору до 200 великих банків дозволила б збільшити 
кредитування економіки на 1% ВВП [8].

Примусова консолідація банків, на думку фахівців, має як позитивні, так і негативні наслідки. До 
позитиву можна зарахувати зниження вартості запозичених ресурсів для економіки; збільшення грошо-
вої пропозиції за рахунок кредитного мультиплікатора; стимулювання укрупнення банків; підвищення 
ефективності розподілу фінансових ресурсів; спрощення банківського регулювання і нагляду та скоро-
чення витрат на нього. 

Серед негативних наслідків основними є зниження конкуренції на ключових банківських ринках; 
зменшення обсягів кредитування завдяки зростанню раціонування кредиту; дестабілізація регіональних 
економічних систем у періоди криз; високі витрати санації системоутворювальних банків; ризики сис-
темної нестабільності [8].

Дослідження засвідчують, що уряди країн, які обрали шлях примусової консолідації з часом відмов-
ляються від неї, оскільки процеси злиття і поглинання повинні відбуватися добровільно на фоні створен-
ня прозорого і стабільного економічного середовища, у якому банкам буде вигідно об’єднувати активи, 
а також в умовах посилення конкуренції. Саме посилення конкуренції, зокрема з боку іноземних фінан-
сових інститутів, є дієвим чинником банківських злиття і поглинання у розвинених країнах [6, с. 5]. 

Процес консолідації банків є особливим для кожної країни. В Україні активні фази процесів злиття 
і поглинання банків відбувалися у контексті двох визначних тенденцій у банківській сфері. Перша – це 
стрімкий розвиток ринку банківських послуг у 2005–2009 рр. та входження іноземного капіталу в україн-
ські банки. Однією з перших угод у 2005 р. стала купiвля АППБ “Аваль” групoю “Raiffeisen International 
Bank-Holding AG” (Австрія) вартiстю близькo 1 млрд. дoл. США. Далі були такі угоди: у 2005 р. гру-
па “BNP Parіbas Group” (Францiя) придбала АКIБ “УкрСібБанк” за 350 млн. дoл. США (51% акцій; у 
2009 р. придбано ще 30,42% акцій); у 2006 р. банкiвська група “UniCredit Group” (Iталiя) придбала АКБ 
“УкрсoцБанк” за 2,2 млрд. дoл. США; у 2007 р. група “Erste Group” (Австрiя) придбала АКБ “Престиж” 
за 104 млн. дoл. США; у 2008 р. група “lntesa SanPaolo SPA” (Iталiя) придбала ВАТ “Правекс-Банк” за 
750 млн. дoл. США; у 2009 р. ГК “ВнешэкoнoмБанк” (Рoсiя) придбав ПАТ “ПрoмiнвестБанк” приблизно 
за 650 млн. дoл. США [9].

Друга – кризовий стан вітчизняної банківської системи, що спостерігався з 2012 до 2015 рр. та 
пов’язаний з відпливом іноземного капіталу з банків України. Протягом двох років (2012–2013) зару-
біжні інвестори продали “VAB Bank”, “SEB Bank”, “Platinum Bank”, “Swedbank” (Омега банк), “Астра 
Банк”, ВАТ “Ерсте Банк”, ПАТ “Банк Форум”, “КредипромБанк”. Обсяг проведених угод значно пере-
вищував суму у 600 млн. дол. США.

Специфіка процесу консолідації банків в Україні також визначалася впливом вітчизняної економіч-
ної кризи, що відбувалася у 2014–2015 рр. Знецінення гривні у 2014 р. на 97,3% (у 2015 – на 52,2%), 
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інфляція у 24,9% (у 2015 – 43,3%) та падіння ВВП – 6,8% (у 2015 р. – на 9,9%) ще більше загостри-
ли кризові явища в банківській системі. Водночас особливо негативний вплив мало знецінення гривні, 
оскільки банки повинні були провести переоцінку своїх балансів відповідно до нового обмінного курсу 
і сформувати додаткові резерви під активні і пасивні операції. Політична та економічна нестабільність, 
велика частка безнадійних та сумнівних споживчих кредитів у кредитних портфелях банків, спричинена 
активним споживчим кредитуванням у попередні роки та кредитуванням пов’язаних осіб, створили умо-
ви для прискорення відпливу іноземного капіталу з вітчизняного банківського сектору. 

Реформування банківської системи України та впровадження рекомендацій Базеля ІІІ, як уже зазна-
чалося вище, призвело до банкрутства банків і суттєвого скорочення їх кількості. Це вплинуло на про-
цес злиття і поглинання в банківському секторі. Банки, які втратили свою ліквідність з різних причин і 
підлягали ліквідації, почали об’єднуватися, а обсяги ринку M&A стали зростати. Специфічною ознакою 
зазначеного періоду консолідації банків є їх злиття і поглинання на основі концентрації національного 
капіталу. 

Таблиця 1
Угоди злиття і поглинання банків України у 2014–2018 рр.

№ Дата угоди Об’єкт угоди (злиття) Вид угоди Покупець
1 Червень 2018 КБ “Центр” поглинання ПАО “МТБ Банк” (Україна)
2 Грудень 2017 ПАТ “АБ “Експрес-Банк”  злиття ПАТ “АКБ “Індустріалбанк” (Україна) 

3 Листопад 
2016 Універсал Банк злиття Вailican Limited (Кіпр) 

ТАСкомбанк (Україна)
4 Жовтень 2017 ПАТ «ВіЕс Банк» (VS Банк) поглинання ТАСкомбанк (Україна)

5 Жовтень 2016 ПАТ “Укрсоцбанк” злиття
ABH Holdings S. A. (Люксембург)

Альфа-Банк (Україна)
Альфа-Груп (Росія)

6 Січень 2015 ПАТ “Енергобанк” поглинання ES2 Holding (Сінгапур)
7 Липень 2015 ПАТ “Астра Банк” поглинання AGRO HOLDINGS (Ukraine) LIMITED 
8 Серпень 2015 ПАТ “Укргазпромбанк” поглинання Primestar Energy FZE (OAE) 
9 Серпень 2015 ПАТ “РБС” злиття ТОВ “Українська бізнес-група” (Україна)
10 Серпень 2015 АТ “А-банк” злиття Сім’я Суркісі(Україна)
11 Січень 2014 “ПравексБанк” злиття Group DF (Україна)

12 Січень 2014 Банк Кіпра поглинання Альфа-Банк (Україна)
Альфа-Груп (Росія)

13 Лютий 2014 ПАТ “БГ Банк” злиття Роджер Метьюз (Україна)
14 Березень 2014 ПАТ “Терра Банк” злиття ПАТ “Українська стратегічна група” (Україна)
15 Травень 2014 КБ “Актив Банк” Central markets/Convers Group (Україна)

Джерело: складено за даними Інтернет-сайтів банків, зазначених у таблиці.

Аналіз інформації, наведеної у таблиці 1 засвідчує, що процес злиття і поглинання протягом 2015–
2017 рр. здійснювався переважно за участю вітчизняних інвесторів. 

Висновки і пропозиції. Вихід з кризового стану економіки України загалом і банківського сектора 
зокрема створює умови для відновлення припливу іноземних інвестицій. За даними звіту KPMG стосов-
но ринку M&A, протягом останніх двох років банківський сектор залишається найбільш привабливим 
для угод злиття і поглинання поряд із галузями, як-от сільське господарство, сектор інновацій і техно-
логій, страховий ринок. Загалом на ці сфери економіки припадає 60% угод зі злиття і поглинання [1].

Активізації процесу консолідації банків, на наш погляд, сприятиме, по-перше, макрофінансова ста-
більність і економічне зростання, що спостерігаються протягом поточного року; по-друге, великий по-
тенціал кредитування малого та середнього бізнесу, про що свідчить низька частка кредитів роздрібного 
сектора до ВВП – 3% у 2017 р. (у 2012 р. – 10%) і корпоративного – 17% у 2017 р. (у 2012 р. – 42%); по-
третє, продаж державних банків до 2022 р. згідно із засадамами стратегічного реформування державного 
банківського сектору (100% продаж “ПриватБанка” і “УкргазБанка”, а також зниження частки держав-
ної власності “ОщадБанка” до 55%). 

Для того, щоб вітчизняні державні банки стали привабливими для іноземних інвесторів, необхідно 
вже сьогодні здійснити внутрішню реорганізацію з метою підвищення ефективності бізнес-процесів, 
корпоративного управління, ризик-менеджменту, комплаєнс-функцій.

Також необхідно вирішити проблему “поганих” кредитів (NPL) у банківській системі, яка стримує 
активізацію угод зі злиття і поглинання. Відомо, що в Україні один з найвищих коефіцієнтів непра-



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

66

© О. І. Береславська

цюючих кредитів у Європі. За даними НБУ, частка цих кредитів у загальних обсягах перевищує 55%. 
Вирішенням цієї проблеми може стати постанова про створення ринку проблемних активів через за-
провадження “поганих банків”(badbanks), яким будуть передаватися в управління проблемні активи. Це 
сприятиме збільшенню обсягів угод зі злиття і поглинання, оскільки подальша консолідація банків є 
важливим чинником для підвищення якості та ефективності вітчизняної банківської системи. 
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ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО 
РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ

У статті розкрито значення економічних критеріїв у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адмі-
ністративно-територіальних одиниць України. Автор детально аналізує чотири підгрупи економічних критері-
їв. У першій підгрупі було охарактеризовано вплив сформованого валового регіонального продукту на реалізацію 
збалансованого соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, розраховано коефіці-
єнт рівня збалансованості за цим показником. У другій підгрупі автор зосередив увагу на виробничому потенціалі 
адміністративно-територіальних одиниць. Третя підгрупа економічних критеріїв характеризує підприємницьке 
середовище адміністративно-територіальних одиниць. До останньої підгрупи економічних критеріїв належить 
зовнішньоекономічна торгівля. Автор детально характеризує динаміку, склад, розрахував фінансові розриви та 
коефіцієнти збалансованості. Результатом дослідження є розрахунки коефіцієнтів збалансованості за всіма під-
групами економічних критеріїв, на основі яких було визначено наявність значних дисбалансів у соціально-економіч-
ному розвитку адміністративно-територіальних одиниць, лідерській позиції м. Києва за всіма чотирма групами 
економічних критерії. 

Ключові слова: економічні критерії збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, кое-
фіцієнт збалансованості у забезпеченні валовим регіональним продуктом, коефіцієнти збалансованості виробни-
чого потенціалу, зовнішньої торгівлі та підприємницького середовища. 
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В статье раскрыто значение экономических критериев в обеспечении реализации сбалансированного разви-
тия административно-территориальных единиц Украины. Автор остановился на детальном анализе четырех 
подгрупп экономических критериев. В первой подгруппе было проанализировано влияние на реализацию сбаланси-
рованного социально-экономического развития административно-территориальных единиц их сформированного 
валового регионального продукта, рассчитан коэффициент уровня сбалансированности по этому показателю. Во 
второй подгруппе, автор сосредоточил внимание на производственном потенциале административно-террито-
риальных единиц. Третья подгруппа экономических критериев характеризует предпринимательскую среду админи-
стративно-территориальных единиц. Заключительной подгруппой экономических критериев, автором проанали-
зированы внешнеэкономическую торговлю. Автор остановился на детальной характеристике динамики, состава, 
рассчитал финансовые разрывы и коэффициенты сбалансированности. Результатом исследования являются рас-
четы коэффициентов сбалансированности по всем подгруппам экономических критериев на основе которых было 
определено наличие значительных дисбалансов в социально-экономическом развитии административно-террито-
риальных единиц, лидерской позиции м. Киева по всем четырем группам экономических критериев.

Ключевые слова: экономические критерии устойчивого развития административно-территориальных единиц, 
коэффициент сбалансированности в обеспечении валовым региональным продуктом, коэффициенты сбалансиро-
ванности производственного потенциала, внешней торговли и предпринимательской среды.
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ECONOMIC CRITERIA TO ASSURE THE IMPLEMENTATION OF BALANCED 
DEVELOPMENT OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS OF UKRAINE

The article specifies the importance of economic criteria in ensuring the balanced development of the administra-
tive-territorial units of Ukraine. The author focuses on a detailed analysis of four sub-groups of economic criteria. In the 
first subgroup, the impact of the gross regional product on the implementation of balanced socio-economic development of 
the corresponding administrative-territorial units is analyzed, and the coefficient of the equilibrium level on this indicator 

Дем’янчук О. І. Економічні критерії у забезпеченні реалізації збалансованого роз-
витку адміністративно-територіальних одиниць України. Наукові записки Націо-
нального університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : нау ковий жур-
нал. Острог : Вид-во  НаУОА, вересень 2019. № 14(42). С. 67–83.

Отримано: 03 серпня 2019 р.

Прорецензовано: 14 серпня 2019 р.

Прийнято до друку: 22 серпня 2019 р.

e-mail: olha.demianchuk@oa.edu.ua

DOI: 10.25264/2311-5149-2019-14(42)-67-83



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

68

© О. І. Дем’янчук

is calculated. In the second subgroup, the author concentrates on the production potential of the administrative-territorial 
units. Based on the analysis of the composition and structure of economic entities combined with their production volumes, 
the paper has determined the importance of enterprises and individual entrepreneurs in the development of administra-
tive-territorial units, and in the realization within their borders of industrial, agricultural production and construction 
works. Following from all these indicators, the coefficient of production capacity was calculated. The third subgroup of 
economic criteria characterizes the entrepreneurial environment of the administrative-territorial units. The author has 
proved the significant role of the business environment in non-industrial administrative-territorial units. Within the scope of 
the forth subgroup of economic criteria, the author analyzes foreign trade. Thus, the paper has elaborated on the detailed 
characteristics of its dynamics and composition, moreover financial gaps and the coefficients of equilibrium have been 
calculated. The result of the study lies in the calculation of the coefficients of equilibrium across all four sub-groups of 
economic criteria, based on which the existence of significant imbalances in the socio-economic development of adminis-
trative-territorial units has been determined. Furthermore, the author has discovered the leadership position of Kyiv for all 
sub-groups of economic criteria. In relation to other administrative-territorial units, depending on a subgroup of criteria 
there is the range of different administrative-territorial units, which occupy leading positions. That is why the author stated 
that while developing the Regional Development Strategy, it is necessary to consider all these subgroups of criteria and their 
impact on ensuring their balanced development.

Key words: economic criteria of the balanced development of administrative-territorial units, coefficient of equilibrium 
in the provision of gross regional product, coefficients of the production potential equilibrium, foreign trade and business 
environment.

Постановка проблеми. Вирівнювання диспропорцій (або дисбалансів) у соціально-економічному 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць залежить від багатьох критеріїв: економічних, фі-
нансових, соціальних, інфраструктурних, організаційних, управлінських. Проте економічні критерії, які 
містять чотири основні підгрупи: динаміка валового регіонального продукту адміністративно-територі-
альних одиниць; виробничий потенціал адміністративно-територіальних одиниць; підприємницьке се-
редовище адміністративно-територіальних одиниць; зовнішньоекономічна діяльність адміністративно-
територіальних одиниць, створюють умови для забезпечення збалансованого соціально-економічного 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збалансування, або можна використати термін «зближен-
ня рівнів» [1, с. 22], який обґрунтували Л. Антошкіна та Д. Стеченко, економічного та соціального роз-
витку адміністративно-територіальних одиниць є об’єктивною закономірністю, яка переважно проявля-
ється внаслідок проведення ефективної регіональної політики, у межах якої забезпечується раціональне 
та пропорційне використання всіх фактичних і потенційних економічних та фінансових можливостей 
цих територіальних утворень.

Створення умов для динамічного та збалансованого розвитку адміністративно-територіальних оди-
ниць України, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, до-
держання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його 
місця проживання згідно зі ст. 2 Закону України «Про засади державної регіональної політики» є ключо-
вою метою державної регіональної політики в Україні [2].

Саме тісна взаємодія суб’єктів та об’єктів адміністративно-територіальних одиниць у формуванні 
в їх межах достатнього фінансового потенціалу на основі економічних критеріїв забезпечує виконання 
важливої нерівності «потреби дорівнюють можливостям» або «можливості в повній мірі задовольняють 
потреби». Якщо ця нерівність є незбалансованою або зростають додаткові потреби, у такому випадку 
залучаються додаткові резервні та потенційні економічні та фінансові ресурси адміністративно-терито-
ріальної одиниці з метою забезпечення її збалансованого соціально-економічного розвитку. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні значення економічних крите-
ріїв у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць Украї-
ни. Зважаючи на це, основним завданням дослідження є аналіз чотирьох підгруп економічних критеріїв 
та їх впливу на рівень збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

Виклад основного матеріалу. Перша підгрупа економічних критеріїв характеризує фінансовий по-
тенціал, який містить у собі всі фактичні фінансові ресурси суб’єктів господарювання адміністратив-
но-територіальних одиниць і оцінюється через показник валового регіонального продукту. На основі 
статистичних даних Державної служби статистики України, проаналізувавши динаміку валового регі-
онального продукту в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, ми побудували діаграми цих 
змін за 2011, 2014 та 2017 роки. Водночас визначили, що протягом досліджуваного періоду постійним 
лідером у створенні валового регіонального продукту на одну особу в Україні є м. Київ. Хоча протягом 
тих років відбулися значні зміни щодо позиції областей за обсягом валового регіонального продукту на 
одну особу (рис. 1, 2, 3). Так, протягом 2011 та 2014 років Дніпропетровська область займала другу по-
зицію за обсягом створеного ВРП на одну особу, демонструючи достатній фінансовий потенціал. 2011 
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року Донецька область займала 3 місце серед адміністративно-територіальних одиниць України за об-
сягом валового регіонального продукту на одну особу, проте вже 2014 року перемістилась на 12 місце в 
рейтингу, а 2017 року ця область посіла 21 місце, що свідчить про значні втрати фінансового потенціалу 
Донецької області внаслідок військової агресії Російської федерації на території України. Так, Луганська 
область 2017 року посідала останнє місце в рейтингу за цим показником, хоча 2011 року займала 9 місце, 
а з 2014 року – 25 місце. 

Рис. 1. Обсяг валового регіонального продукту у розрахунку  
на одну особу адміністративно-територіальних одиниць України у 2011 році, грн. 

 

Рис. 2. Обсяг валового регіонального продукту у розрахунку  
на одну особу адміністративно-територіальних одиниць України у 2014 році, грн.

Значно покращила своє фінансове забезпечення і реалізацію фінансового потенціалу Полтавська об-
ласть, із 2016 року змістивши Дніпропетровську область на третє місце (рис. 3). Зайнявши другу по-
зицію, Полтавська область засвідчила значний ріст рівня реалізації збалансованого розвитку на основі 
сформованого в її межах фінансового потенціалу.

Використавши дані зміни обсягу валового регіонального продукту на одну особу та середнє значення 
в Україні, ми розрахували коефіцієнт забезпечення фінансовим потенціалом адміністративно-терито-
ріальних одиниць України за 2010–2017 рр. (табл. 1) та провели диференціацію адміністративно-терито-
ріальних одиниць України за цим показником.
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Рис. 3. Обсяг валового регіонального продукту у розрахунку  
на одну особу адміністративно-територіальних одиниць України у 2017 році, грн.

Ми виділили чотири групи адміністративно-територіальних одиниць України за рівнем забезпечення 
їх фінансовим потенціалом: з низьким, середнім, достатнім і високим рівнем. Адміністративно-терито-
ріальні одиниці, які мають значення коефіцієнта менше 0,5 відображають низький рівень забезпечення 
фінансовим потенціалом, а тому потребують додаткових фінансових ресурсів для їх збалансованого со-
ціально-економічного розвитку (табл. 1). 

Таблиця 1
Зміна коефіцієнта забезпечення фінансовим потенціалом  

адміністративно-територіальних одиниць України за 2010–2017 рр.
Регіони 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 20141р. 20151р. 20161р. 20171р.

Автономна Республіка Крим 0,70 0,68 0,71 0,70 - - - -
Вінницька 0,61 0,62 0,63 0,67 0,74 0,80 0,83 0,83
Волинська 0,59 0,60 0,95 0,59 0,63 0,65 0,61 0,71
Дніпропетровська 1,47 1,48 1,40 1,38 1,46 1,42 1,35 1,38
Донецька3 1,23 1,28 1,22 1,13 0,75 0,58 0,58 0,56
Житомирська 0,62 0,60 0,61 0,61 0,44 0,66 0,69 0,71
Закарпатська 0,52 0,51 0,53 0,51 0,52 0,50 0,46 0,49
Запорізька 1,00 0,97 0,96 0,91 1,57 1,09 1,07 1,07
Івано-Франківська 0,63 0,68 0,73 0,72 0,74 0,71 0,67 0,66
Київська 1,11 1,21 1,27 1,19 1,25 1,30 1,33 1,28
Кіровоградська 0,66 0,70 0,69 0,76 0,79 0,85 0,85 0,79
Луганська 0,84 0,88 0,81 0,73 0,38 0,23 0,25 0,20
Львівська 0,69 0,72 0,76 0,74 0,78 0,80 0,81 0,83
Миколаївська 0,86 0,82 0,78 0,82 0,82 0,89 0,90 0,86
Одеська 0,96 0,90 0,85 0,87 0,85 0,90 0,90 0,89
Полтавська 1,26 1,24 1,20 1,19 1,30 1,43 1,45 1,51
Рівненська 0,58 0,59 0,59 0,57 0,79 0,65 0,61 0,60
Сумська 0,67 0,70 0,68 0,70 0,73 0,80 0,75 0,73
Тернопільська 0,50 0,53 0,52 0,50 0,55 0,54 0,52 0,55
Харківська 1,00 0,98 0,94 0,93 0,96 0,99 1,02 0,99
Херсонська 0,61 0,60 0,56 0,58 0,59 0,65 0,65 0,65
Хмельницька 0,58 0,61 0,62 0,60 0,70 0,68 0,68 0,71
Черкаська 0,73 0,74 0,77 0,78 0,83 0,88 0,86 0,85
Чернівецька 0,46 0,46 0,45 0,45 0,67 0,44 0,42 0,45
Чернігівська 0,65 0,68 0,69 0,68 0,72 0,76 0,75 0,79
м.Київ 2,98 2,80 3,04 3,27 3,36 3,36 3,43 3,40
м.Севастополь 0,87 0,86 0,81 0,86

1 Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини території Донецької, Луганської областей.
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Із середнім рівнем фінансового потенціалу адміністративно-територіальні одиниці мають значення 
коефіцієнта на рівні від 0,51 до 0,7, відображаючи, що обсяг валового регіонального продукту на одну 
особу цих областей є вищим 50 % від середнього значення по Україні і може сягати до 70 %. Проте такі 
області, на наш погляд, повинні більше розглядати недосконалість використання їх організаційної та 
управлінської складової у фінансовому потенціалі цієї області, що дасть можливість активізувати пошук 
та використання потенційних ресурсів, а також можливостей їх нарощування в межах цих областей. 

Достатній рівень фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць має значення ко-
ефіцієнта в межах від 0,71 до 0,9. Такі значення підтверджують, що валовий регіональний продукт на 
одну особу цих територій є лише на 30 або 10 % менше середнього значення в Україні. Отже, фінансо-
вий потенціал, який відображає свою дієвість у межах цих територіально-адміністративних одиниць, 
підтверджує ефективність його формування та використання і забезпечує збалансований розвиток цих 
територій. Високий рівень фінансового потенціалу відображає значення в межах більше 0,91, що ха-
рактеризує повне забезпечення фінансовим потенціалом адміністративно-територіальні одиниці і під-
тверджує, що в їх межах значення валового регіонального продукту на одну особу становить більше 
середнього значення в Україні. 

Аналізуючи групування адміністративно-територіальних одиниць за рівнем забезпечення фінансо-
вим потенціалом, що відображено у таблиці 2, робимо такі висновки. 

Таблиця 2
Групування адміністративно-територіальних одиниць України  

за рівнем забезпечення фінансовим потенціалом у 2010 та 2017 роках

Роки

Рівень забезпечення фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць України
Низький 

КфВРП – менше 0,5
Середній 

КфВРП – від 0,51 до 0,7
Достатній

КфВРП – від 0,71 до 0,9
Високий

КфВРП – більше 0,91

2010 р. Тернопільська обл.
Чернівецька обл.

Автономна 
Республіка Крим
Вінницька обл.
Волинська обл.
Житомирська обл.
Закарпатська обл.
Івано-Франківська обл.
Кіровоградська обл.
Львівська обл.
Рівненська обл.
Сумська обл.
Хмельницька обл.
Херсонська обл.
Чернігівська обл.

Луганська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Черкаська обл.
м.Севастополь

Дніпропетровська обл. 
Донецька обл.
Запорізька обл.
Київська обл.
Полтавська обл.
Харківська обл.
м.Київ

2017 р.
Закарпатська обл.
Луганська обл.
Чернівецька обл.

Донецька обл.
 Івано-Франківська обл. 
Рівненська обл.
Тернопільська обл.
Херсонська обл.

Вінницька обл.
Волинська обл.
Житомирська обл.
Кіровоградська обл.
Львівська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Сумська обл.
Хмельницька обл.
Черкаська обл.

Дніпропетровська обл. 
Запорізька обл.
Київська обл.
Полтавська обл.
Харківська обл.
м.Київ

Якщо 2010 року в групі з низьким рівнем збалансованого розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць перебувало дві області: Тернопільська та Чернівецька, то 2017 року Тернопільська область пе-
рейшла в групу з середнім рівнем, а до складу першої групи ввійшли, окрім Чернівецької, ще дві області: 
Луганська та Закарпатська. Щодо Луганської області, унаслідок анексії значної її території Російською 
федерацією, ця територія втратила суттєву частину свого фінансового потенціалу. Що ж до Чернівецької 
та Закарпатської областей, то тут ми припускаємо, що значна частина їх фінансового потенціалу пере-
буває в тіньовому секторі економіки. Також ці області мають значні втрати від недоотримання додат-
кових фінансових ресурсів від співпраці як транскордонні області. В аналітичному документі «Шляхи 
посилення синергетичного ефекту від взаємодії програм транскордонного співробітництва та стратегій 
регіонального розвитку в Україні», який підготував Поліський фонд міжнародних та регіональних до-
сліджень, містяться основні положення документів національного рівня, які охоплюють питання тран-
скордонної співпраці (ТКС). Ці положення повинні бути враховані у Стратегіях регіонального розвитку 
(СРР) більшості цільових регіонів, до складу яких належать Закарпатська та Чернівецька області. Однак 
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використання всіх визначених законодавством інституційних передумов для реалізації фінансового по-
тенціалу прикордонного положення регіону потребує істотного доопрацювання пунктів Стратегій регіо-
нального розвитку на предмет їх відповідності із документами національного рівня. Також прикордонні 
регіони України мають суттєві розбіжності щодо фінансового потенціалу та інструментів розвитку тран-
скордонної співпраці, котрі сформувались відповідно до місцевих геополітичних, соціально-економіч-
них, культурних особливостей. Вони формують різне бачення місцевих органів влади щодо місця та ролі 
ТКС у стратегічному розвитку регіону та зумовлюють нерівномірну кореляцію положень щодо ТКС, 
визначених у національних стратегічних документах, зі стратегічними документами обласного рівня. 
Відповідальність за розвиток ТКС між підпорядкованою територією та територіями суміжних адміні-
стративно-територіальних одиниць інших держав покладається передусім на місцеві органи виконавчої 
влади з огляду на кращу обізнаність зі специфікою локальних проблем та інтересів. Однак відсутність 
уніфікованого підходу щодо відображення транскордонної складової у цілях, пріоритетах та завдан-
нях Стратегій регіонального розвитку обмежує можливості їх узгодження із відповідними положення-
ми стратегічних та програмних документів національного рівня та ускладнює можливість формування 
цілісного бачення транскордонного розвитку регіонів України з позицій втілення загальнонаціональних 
інтересів [3, с. 20]. Як ми вже зазначали попередньо, досить важливими в реалізації фінансового потен-
ціалу адміністративно-територіальних одиниць та забезпеченні їх збалансованого розвитку є дві важливі 
складові – це організаційний та управлінський потенціал, які безпосередньо відповідають за розробку 
Стратегій регіонального розвитку всіх адміністративно-територіальних одиниць. 

Щодо аналізу другої групи з середнім рівнем та третьої з достатнім рівнем збалансованого розви-
тку адміністративно-територіальних одиниць, то тут варто вказати на значне покращення ситуації зі 
складом цих груп за останніх 7 років. Якщо 2010 року в другу групу входило 13 областей, то вже 2017 
року в складі цієї групи залишилося 5 областей. Щодо третьої групи з достатнім рівнем збалансованого 
розвитку, то 2010 року в складі цієї групи перебувало лише 4 області і м. Севастополь, а вже 2017 року 
до її складу належало 10 областей. Ця ситуація підтверджує, що процес децентралізації, який забезпечує 
акумулювання значних фінансових ресурсів в межах адміністративно-територіальних одиниць України, 
забезпечує їх збалансований розвиток. 

Високий рівень збалансованого розвитку на основі сформованого та реалізованого фінансового по-
тенціалу впродовж всього досліджуваного періоду має п’ять областей: Дніпропетровська, Запорізька, 
Київська, Полтавська, Харківська та м. Київ. Лише Донецька область, яка 2010 року перебувала також 
у першій групі, відображаючи високий рівень забезпечення фінансовим потенціалом своєї території, 
перемістилась у другу групу з середнім рівнем. Втрати частини фінансового потенціалу ця область за-
знала, як і Луганська область, від анексії її території Російською Федерацією та військовими діями, які 
тривають у її межах. І щоб досягнути попереднього рівня забезпечення фінансовим потенціалом, для цих 
областей потрібно буде залучати значні фінансові ресурси з державних централізованих та міжнародних 
фондів. 

Аналізуючи динамічні зміни фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць Укра-
їни, погоджуючись із твердженням Е. Лібанової, можна виділити декілька рівнів прояву і реалізації 
потенціалу. Зокрема, він визначає минуле з погляду відображення сукупності ресурсів, накопичених 
суб’єктами господарювання, котрі зумовлюють його здатність до певної діяльності (фінансовий потен-
ціал набуває значення ресурсу). Фінансовий потенціал відображає сьогодення з погляду практичного 
застосування та використання його потенційних можливостей суб’єктами адміністративно-територіаль-
них одиниць у їх збалансованому соціально-економічному розвитку (водночас має значення резерву). 
Фінансовий потенціал орієнтований на розвиток (майбутнє): поєднує певні значення як «можливості» та 
«перспективи», так і «здатність» та «спроможність» заразом із наявною в межах певної адміністративно-
територіальної одиниці сукупністю різних ресурсів [4, с. 238].

Наступною групою економічних критеріїв оцінки рівня збалансованого розвитку адміністративно-те-
риторіальних одиниць України є їх виробничий потенціал. Першим показником, який характеризує ви-
робничий потенціал країни та адміністративно-територіальних одиниць, є динаміка кількості суб’єктів 
господарювання. Використовуючи дані Державною служби статистики України, ми побудували графіч-
не зображення динаміки кількості та складу суб’єктів господарювання, визначили їх структуру, а також 
проаналізували динаміку зміни складу та питомої ваги кількості суб’єктів господарювання в адміністра-
тивно-територіальних одиницях України (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Зміна кількості та складу суб’єктів господарювання України за 2012-2017 рр. 
Складено автором на основі даних [6]

Для аналізу і оцінки виробничого потенціалу України і її адміністративно-територіальних одиниць 
було обрано період 2012-2017 років. Це часовий проміжок до проведення реформи децентралізації та її 
реалізації, коли відбувалися значні зміни в податковому законодавстві, а також до початку військового 
конфлікту та економічної кризи в Україні. На рисунку 3.8 ми визначаємо такі тенденції: у 2012-2013 
роках спостерігалося зростання кількості суб’єктів господарювання як завдяки зростанню кількості під-
приємств, так і завдяки збільшенню кількості фізичних осіб-підприємців. І якщо до 2015 року ця тен-
денція зберігалася завдяки зростанню лише кількості фізичних осіб-підприємців, оскільки кількість під-
приємств у 2014 році зменшилась на 52326 одиниць, і, як вказують показники, зображені на рисунку 3.9, 
структура суб’єктів господарювання в Україні у 2013 році була такою: 77, 2 % – фізичні особи-підпри-
ємці, 22, 8 % – підприємства у загальній кількості суб’єктів господарювання, то у 2014 році ці показники 
становили 82,4 % та 17, 6 % відповідно. Тенденція зменшення питомої ваги підприємств у загальній 
кількості суб’єктів господарювання спостерігалась аж до 2016 року, питома вага підприємств становила 
лише 10,4 %. Це було наслідком як економічних, так і політичних військових подій на території України. 
Нестабільність податкового законодавства, інфляція, зменшення обсягів експорту – це невеликий пере-
лік економічних чинників, які вплинули за зменшення кількості підприємств. Анексія Криму, частини 
Донецької та Луганської областей є вагомим політичним та військовим чинником, який призвів до втра-
ти більше 20 % виробничого потенціалу України. Зменшення кількості підприємств у 2014-2016 роках 
відбувалося не через їх ліквідацію, внаслідок банкрутства чи реорганізації, а переважно через втрати на 
анексованій території.

Рис. 5. Зміна структури суб’єктів господарювання України за 2012–2017 рр.
Складено автором на основі даних [6]
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Так, за попередніми оцінками сума збитків через анексію АР Крим та м. Севастополь, втрата майже 4 
тисяч українських державних підприємств, які діяли на території Криму (без вартості шельфу, корисних 
копалин і упущеної вигоди) орієнтовно оцінюється у 1,08 трлн. грн. Проте ці дані постійно оновлюються 
і сума збитків уточнюється, оскільки не була проведена попередня оцінка цих активів [7].

Аналітики вважають, що достовірності оцінки вартості втрат від анексії перешкоджає нестача інфор-
мації про господарську діяльність та відсутність якоїсь системи у поведінці підприємств. 

Що ж до втраченого виробничого потенціалу анексованої Донеччини, то сьогодні 115 з 150 вугільних 
шахт розміщені на тимчасово окупованих територіях. Найбільших збитків від російської агресії зазнала 
українська оборонна промисловість: втрачено 13 державних підприємств в анексованому Криму, а та-
кож 10 держпідприємств залишились на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. 
Як вказує джерело, окупація Донбасу і Криму коштувала Україні майже 20% ВВП [8].

Зазначенні причини також суттєво вплинули на формування виробничого потенціалу адміністратив-
но-територіальних одиниць. Аналізуючи дані Держстату, стверджуємо, що більше 25 % підприємств і 
більше 11 % фізичних осіб-підприємців розміщені в м. Київ [6]. Тобто четверта частина виробничого 
потенціалу України акумулюється в столиці, проте тут варто вказати на те, що значна кількість суб’єктів 
господарювання зареєстровані в м. Київ, а їх об’єкти (підрозділи, філії, відділи та ін.) можуть бути роз-
ташовані в інших адміністративно-територіальних одиницях. Тому ця зведена інформація не дає нам 
повністю об’єктивні дані. Крім того, ми також не володіємо кількістю суб’єктів господарювання, які 
перебувають в «тіньовому секторі» економіки.

Отже, побудувавши рейтинг адміністративно-територіальних одиниць за кількістю суб’єктів госпо-
дарювання протягом 2014–2017 років, стверджуємо, що беззаперечним лідером за цим показником ви-
робничого потенціалу є м. Київ та перша п’ятірка областей: Дніпропетровська, Одеська, Харсківська, 
Київська та Львівська області. В аутсайдерах станом на 2017 рік перебувають Рівненська, Тернопільська, 
Чернігівська та Луганська області. 

Хоча не лише зміна кількості суб’єктів господарювання забезпечує аналіз та оцінку виробничого по-
тенціалу країни і її адміністративно-територіальних одиниць. Більш важливішими є показники обсягу ре-
алізованої продукції (товарів, послуг), обсягу реалізованої продукції у розрахунку на одну особу населен-
ня, реалізації продукції сільського господарства підприємствами та обсяг виконаних будівельних робіт у 
розрахунку на одну особу населення. Використавши саме цю групу показників, ми зможемо розрахувати 
рівень виробничого потенціалу адміністративно-територіальних одиниць України через розрахунок кое-
фіцієнта виробничого потенціалу, який вираховується як середнє значення його складових за формулою:

,    (1)
де:

 – коефіцієнт реалізованої промислової продукції;

– коефіцієнт виробництва продукції сільського господарства;

 – коефіцієнт виконаних будівельних робіт;
n – кількість значень коефіцієнтів.
Кожен із коефіцієнтів розраховується за такими формулами:

,      (2)

,      (3)

,     (4)
де:

 – максимальне значення обсягу реалізованої промислової продукції в розрахунку на одну 
особу населення серед адміністративно-територіальних одиниць;

 – значення обсягу реалізованої промислової продукції в розрахунку на одну особу населення j, 
адміністративно-територіальної одиниці;

 – мінімальне значення обсягу реалізованої промислової продукції в розрахунку на одну особу 
населення серед адміністративно-територіальних одиниць;
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 – максимальне значення обсягу виробництва продукції сільського господарства в розрахун-
ку на одну особу сільського населення (у постійних цінах) або на 100 гектарів сільськогосподарських 
угідь серед адміністративно-територіальних одиниць;

 – значення обсягу виробництва продукції сільського господарства в розрахунку на одну особу 
сільського населення (у постійних цінах) або на 100 гектарів сільськогосподарських угідь j, адміністра-
тивно- територіальної одиниці;

 – мінімальне значення обсягу виробництва продукції сільського господарства в розрахунку 
на одну особу сільського населення (у постійних цінах) або на 100 гектарів сільськогосподарських угідь 
серед адміністративно-територіальних одиниць;

 – максимальне значення обсягу виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу 
населення серед адміністративно-територіальних одиниць;

 – значення обсягу виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення j, адміні-
стративно-територіальної одиниці;

 – мінімальне значення обсягу виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу на-
селення серед адміністративно-територіальних одиниць.

Ця методика демонструє: чим менше відхилення від мінімального значення коефіцієнта виробничого 
потенціалу, тим збалансованіший його рівень у адміністративно-територіальних одиницях.

Використавши цю методику, ми здійснили розрахунок коефіцієнта виробничого потенціалу адміні-
стративно-територіальних одиниць (табл. 3). 

Таблиця 3
Зміна коефіцієнта виробничого потенціалу адміністративно-територіальних одиниць України  

та його складових за 2016-2018 роки1

Адміністратив-
но-територіаль-

ні одиниці

Коефіцієнт 
 реалізованої 

 промислової продукції

Коефіцієнт виробни-
цтва продукції сіль-
ського господарства 

Коефіцієнт виконаних 
будівельних робіт 

Коефіцієнт виробничого 
потенціалу

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Вінницька 0,73 0,73 0,72 0,21 0,08 0,00 0,78 0,80 0,69 0,57 0,54 0,47
Волинська 0,87 0,87 0,86 0,71 0,41 0,41 0,83 0,86 0,86 0,80 0,71 0,71
Дніпропетровська 0,00 0,00 0,00 0,17 0,55 0,55 0,71 0,68 0,59 0,29 0,41 0,38
Донецька 0,57 0,57 0,54 0,52 0,84 0,89 0,94 0,94 0,90 0,68 0,78 0,78
Житомирська 0,83 0,83 0,82 0,53 0,47 0,41 0,92 0,31 0,87 0,76 0,54 0,70
Закарпатська 0,95 0,95 0,94 1,00 0,28 0,22 0,94 0,90 0,90 0,96 0,71 0,69
Запорізька 0,20 0,18 0,19 0,30 0,81 0,88 0,88 0,86 0,81 0,46 0,62 0,63
Івано- 
Франківська 0,82 0,80 0,70 0,91 0,00 0,02 0,86 0,84 0,80 0,86 0,55 0,51

Київська 0,58 0,63 0,61 0,34 0,27 0,06 0,62 0,64 0,63 0,51 0,51 0,43
Кіровоградська 0,84 0,86 0,85 0,00 0,67 0,56 0,90 0,84 0,86 0,58 0,79 0,76
Луганська 0,92 1,00 1,00 0,59 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,84 1,00 1,00
Львівська 0,81 0,82 0,79 0,85 0,26 0,24 0,70 0,74 0,70 0,79 0,61 0,58
Миколаївська 0,68 0,71 0,71 0,24 0,76 0,74 0,75 0,76 0,79 0,56 0,74 0,75
Одеська 0,90 0,90 0,90 0,65 0,72 0,73 0,55 0,48 0,41 0,70 0,70 0,68
Полтавська 0,13 0,15 0,12 0,06 0,46 0,29 0,52 0,56 0,56 0,24 0,39 0,32
Рівненська 0,82 0,84 0,84 0,79 0,35 0,35 0,87 0,87 0,82 0,83 0,69 0,67
Сумська 0,76 0,79 0,76 0,14 0,54 0,48 0,87 0,90 0,90 0,59 0,74 0,71
Тернопільська 0,94 0,93 0,93 0,67 0,27 0,22 0,83 0,86 0,86 0,81 0,69 0,67
Харківська 0,57 0,57 0,57 0,13 0,60 0,58 0,57 0,59 0,58 0,42 0,59 0,58
Херсонська 0,86 0,88 0,88 0,23 0,64 0,65 0,94 0,92 0,92 0,68 0,81 0,82
Хмельницька 0,82 0,84 0,83 0,39 0,29 0,26 0,84 0,82 0,77 0,68 0,65 0,62
Черкаська 0,64 0,69 0,66 0,19 0,21 0,00 0,90 0,91 0,87 0,58 0,60 0,51
Чернівецька 1,00 0,99 0,95 0,88 0,20 0,18 0,85 0,87 0,88 0,91 0,69 0,67
Чернігівська 0,86 0,85 0,82 0,18 0,62 0,57 0,95 0,92 0,92 0,66 0,80 0,77
м.Київ 0,54 0,59 0,60 - - - 0,00 0,00 0,00 0,54 0,59 0,60

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово 
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Складено автором на основі даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України [9-12]
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На основі даних ми можемо стверджувати, що найменше значення коефіцієнта виробничого потен-
ціалу в Україні має Полтавська (0,24-0,32) та Дніпропетровська (0,29-0,38) області, засвідчуючи достат-
ній рівень виробничого потенціалу, який формують та використовують області. Незначне відхилення, 
у межах 0,2 пункта, 2016 року мали шість областей: Вінницька, Запорізька, Київська, Миколаївська, 
Харківська, Черкаська та м. Київ. Тобто збалансований рівень виробничого потенціалу серед 25 облас-
тей і м. Києва мали лише 8 областей і столиця. 2018 року значення коефіцієнта виробничого потенціалу 
Полтавської та Дніпропетровської областей зростає, що свідчить про негативну тенденцію: зменшення 
виробничого потенціалу, зокрема завдяки зростанню коефіцієнта виробництва продукції сільського гос-
подарства, який у Полтавській області зріс з 0,06 до 0,29, а у Дніпропетровській області з 0,17 до 0,55. 
Хоча значення коефіцієнта реалізованої промислової продукції в цих областях було мінімальним упро-
довж 2016-2018 років. Також 2018 року незначне відхилення від мінімального значення коефіцієнта ви-
робничого потенціалу мали лише чотири області: Вінницька, Київська, Харківська та Черкаська.

Отже, виробничий потенціал адміністративно-територіальних одиниць та України загалом скорочу-
ється за обсягами та рівнем. Сьогодні країна та її територіальні одиниці потребують додаткових фінан-
сово-інвестиційних (внутрішніх та зовнішніх) ресурсів для відновлення рівня виробничого потенціалу, 
який забезпечить основу для формування фінансового потенціалу країни та її адміністративно-терито-
ріальних одиниць, а також забезпечить збалансований рівень їх розвитку з мінімальними дисбалансами.

Наступна група економічних критеріїв збалансованого розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць України – їх підприємницьке середовище. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, 
послуг) підприємствами та фізичними особи-підприємцями упродовж усього досліджуваного періоду 
становила від 95 до 92,9 % та від 5 до 7,1 % відповідно (рис. 6). Це свідчить про те, що основний обсяг 
реалізованої продукції (робіт, послуг) забезпечують підприємства, а фізичні особи-підприємці мають 
незначну питому вагу, тоді коли в зарубіжних країнах цей показник фізичних осіб-підприємців переви-
щує 20-40 %.

Рис. 6. Зміна питомої ваги обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами  
та фізичними особами-підприємцями в Україні за 2011–2017 рр.

Загалом основними параметрами характеристики підприємницького середовища країни та її адміні-
стративно-територіальних одиниць є такі показники: динаміка кількості суб’єктів за їх розмірами, кіль-
кості зайнятих на підприємствах за їх розмірами, кількості підприємств на 10 тис. осіб населення, обсягу 
реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами, рейтинг країни у міжнародних 
рейтингах підприємницького середовища та ін.

На макроекономічному рівні питома вага фізичних осіб-підприємців у загальній кількості суб’єктів 
господарювання і малих підприємств за період з 2012 до 2017 року зросла з 77,2 до 81,3 %. Ця тенденція 
була спричинена постійним зростанням кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців та кількості 
малих підприємств.

Використавши дані «Моніторингів Соціально-економічного розвитку регіонів України за 2013–2018 
роки», які підготував Департамент з питань регіонального розвитку Міністерства регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального господарства України, ми проаналізували динаміку розвитку 
малого та середнього підприємництва в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та зробили такі 
висновки [9–12].
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По-перше, кількість суб’єктів середнього підприємництва в Україні за досліджуваний період змен-
шилася з 4,2 до 3,6 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення. Основною причиною такої тенденції є 
зменшення кількості суб’єктів середнього підприємництва в межах практично всіх адміністративно-те-
риторіальних одиниць України. Зокрема, скорочення кількості суб’єктів середнього підприємництва в 
Донецькій та Луганській областях відбулося втричі. Якщо для Донеччини скорочення кількості суб’єктів 
середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення має переважно політичні причини, то 
зменшення цього показника в усіх областях відбувалось переважно внаслідок змін у податковому за-
конодавстві. 

По-друге, протилежна ситуація спостерігається зі зміною кількості суб’єктів малого підприємництва 
(з урахуванням мікропідприємництва) на 10 тис. осіб наявного населення. За винятком Донецької та Лу-
ганської областей, відбувалося зростання кількості цих суб’єктів у всіх адміністративно-територіальних 
одиницях України, що дає підстави говорити про сприятливі умови розвитку малого підприємництва. 
Незважаючи на незначне скорочення кількості цих суб’єктів у 2016-2017 роках, у порівнянні з базовим 
2013 роком, зростання кількості суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) 
відбулося на 47 суб’єктів у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. Беззаперечним лідером серед 
адміністративно-територіальних одиниць за цим показником є м. Київ, порівнюючи з базовим періодом, 
станом на 2017 рік кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) 
зросла на 171,8 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. Отже, ми можемо говорити 
про достатній підприємницький потенціал як складову економічного критерію збалансованого розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць України. Кількість суб’єктів малого підприємництва (з ура-
хуванням мікропідприємництва), порівнюючи з середнім значенням по Україні, є вищою в м. Київ та у 
промислових і непромислових областях, що забезпечує збалансування обсягів виробництва та реалізації 
продукції (товарів, послуг) суб’єктами середнього та малого підприємництва. 

По-третє, частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємни-
цтва у загальному обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання у 17 адміні-
стративно-територіальних одиницях є вищою за середнє значення по Україні (39,9 %). Лідерами в частці 
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва у загальному об-
сязі реалізації продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання є Волинська (63,1 %), Тернопіль-
ська (53,2 %), Сумська (51,3 %), Хмельницька (48,8 %) та Закарпатська (47,1) області. У цих областях 
показники частки обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього підприємництва 
у загальному обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання становлять вище 
або майже 50 %. Тобто саме суб’єкти середнього підприємництва забезпечують реалізацію збалансуван-
ня економічного потенціалу в цих адміністративно-територіальних одиницях і є основою формування та 
реалізації їх фінансового потенціалу. 

По-четверте, що ж до зміни частки обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого 
підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізації продукції (товарів, 
послуг) суб’єктами господарювання, то 19 адміністративно-територіальних одиниць цей показник мають 
вище середнього значення. Лідерами в частці обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів 
малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізації продукції 
(товарів, послуг) суб’єктами господарювання є Чернівецька (57,7 %), Херсонська (50,0 %), Закарпат-
ська (47,0 %) та Кіровоградська (45,3 %) області. За сумою цих двох показників у Чернівецькій області 
суб’єкти середнього та малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) забезпечують 95,6 
% обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), що виробляється суб’єктами господарювання. Отже, 
можемо зробити висновок, що розвиток малого та середнього підприємництва для Чернівецької області 
та попередньо зазначених областей, які є лідерами за двома показниками, є вкрай важливим. Саме діяль-
ність цих суб’єктів забезпечує збалансований розвиток непромислових адміністративно-територіальних 
одиниць, а також забезпечує реалізацію їх фінансового потенціалу, формуючи та використовуючи всі 
його складові: податковий, бюджетний, інвестиційний, організаційний та управлінський потенціали.

Підприємницьке середовище як складова економічних критеріїв збалансованого розвитку країни та її 
адміністративно-територіальних одиниць також залежить від позиції України у міжнародних рейтингах 
(табл. 4). 
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Таблиця 4
Динаміка позиції України у міжнародних рейтингах за 2013–2018 рр.

Назва рейтингу
Місце України в рейтингу по роках Зміни позиції 

2018/2013 рр.2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Індекс глобальної конкурентоспроможності 73 84 76 79 85 83 - 10
Індекс легкості ведення бізнесу 137 112 96 83 80 76 + 61
Глобальний інноваційний індекс 71 63 64 56 50 43 + 28
Індекс економічної свободи 163 161 155 162 166 150 + 13
Рейтинг інвестиційної привабливості в/д 109 89 130 134 131 - 22
Індекс інвестиційної привабливості 2,18 2,12 1,87 2,57 3,15 3,1 зростання
Рейтинг цифрової конкурентоспроможності в/д 50 59 59 60 58 - 8
Індекс процтвітання в/д 102 107 107 112 111 - 9

в/д – відсутні дані
Складено автором на основі даних [13, 14, 15, 16, 17, 18]

Так, за даними таблиці 4, за чотирма показниками ми спостерігаємо значне покращення позиції Укра-
їни у міжнародних рейтингах, проте значення індексу глобальної конкурентоспроможності Україна, на 
жаль, не досягнула до кризового періоду 2013 року, зміни позиції країни в період 2013-2018 років ста-
новлять 10 позицій. Ще складніша ситуація з рейтигом інвестиційної привабливості, із цим показником 
Україна, порівнюючи з 2014 роком, втратила 22 позиції, опустившись на 131 місце зі 109 за рейтингом 
серед 200 країн [17]. У цій ситуації основними є економічні, політичні та військові причини. Різке еконо-
мічне падіння країни у 2014 році, інфляція національної одиниці, зменшення обсягів виробництва про-
мислової продукції, значне скорочення обсягів експорту та зростання від’ємного сальдо торговельного 
балансу – це сукупність економічних чинників, які негативно вплинули на позицію країни в міжнарод-
них рейтингах. Нестабільність політичної ситуації в країні, яка відбувається протягом усього досліджу-
ваного періоду, дострокові вибори президента, парламенту, військова агресія Російської федерації також 
негативно впливають на позиції країни в міжнародних рейтингах.

Останньою підгрупою економічних критеріїв збалансованого розвитку адміністративно-територі-
альних одиниць є їх зовнішньоекономічна діяльність, яка містить такі параметри показників: динаміка 
обсягу експорту та імпорту, коефіцієнт диференціації експортно-імпортної діяльності адміністративно-
територіальних одиниць, динаміка сальдо зовнішньоекономічної діяльності, оцінка розривів та коефіці-
єнтів диференціації. 

Обсяг експорту в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та Україні за 2013–2016 рр. ско-
ротився на 26,95 млдр. грн [19]. У 2017–2018 роках спостерігається збільшення обсягів експорту, проте 
цей показник у 2018 році становив 47,34 млдр. грн., що на 15,98 млрд грн. менше базового докризового 
періоду 2013 року. Основними причинами такої тенденції є скорочення обсягів експорту протягом до-
сліджуваного періоду в 18 адміністративно-територіальних одиницях України. В індустріально-промис-
лових областях – Донецькій та Луганській – скорочення обсягів експорту відбулося в 3,6 та 6,6 разів від-
повідно. Ці області, як ми зазначали вище, унаслідок окупації Російською федерацією значної частини їх 
територій, втратили свої виробничі вугільновидобувні об’єкти та підприємства важкої індустрії. Обсяги 
експорту зростали в шести областях: Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львів-
ській та Одеській.

Як бачимо, скорочення темпів обсягу експорту було найбільшим у 2014 та 2015 роках, темпи зрос-
тання обсягу експорту становили 86,5 % і 70,7 % відповідно. У 2016–2018 роках темпи зростання обсягу 
експорту почали збільшуватися практично в усіх адміністративно-територіальних одиницях, за винят-
ком Луганської, Одеської та Херсонської областей у 2018 році. Ці тенденції, на перший погляд, мали 
б покращити загальну ситуацію зі зміною вартісного значення обсягу експорту в зовнішній торгівлі в 
Україні.

Проте оскільки 58,71 % всього обсягу експорту в Україні в 2018 році забезпечує м. Київ (20,57 %) та 
чотири області: Дніпропетровська (16,31 %), Донецька (10,24%), Запорізька (7,13 %) та Миколаївська 
(4,46 %), зростання вартісного значення обсягу експорту лише в шести областях, які не належать до 
складу лідерів, не подолало негативні тенденції на макроекономічному рівні – скорочення вартісного 
значення обсягів експорту (табл. 5).
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Таблиця 5
Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі адміністративно-територіальних одиниць України  

за 2013-2018 рр.

Адміністративно-те-
риторіальні одиниці

Диніміка обсягу експорту, %, 
за роками

Диніміка обсягу імпорту, %, 
за роками

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Україна 86,5 70,7 95,4 119,0 109,4 71,8 68,9 104,6 126,4 115,3
Вінницька 109,3 114,1 116,1 123,9 117,4 86,3 62,3 112,3 136,0 138,3
Волинська 109,0 92,2 96,9 112,7 104,5 70,3 81,3 181,8 118,1 102,5
Дніпропетровська 89,5 73,0 91,7 120,3 109,5 86,5 69,6 106,8 133,9 114,2
Донецька 67,7 44,0 92,8 129,2 109,3 52,3 56,7 92,4 183,1 110,5
Житомирська 109,6 66,4 109,8 121,7 112,2 74,4 86,2 136,7 133,6 118,2
Закарпатська 106,4 79,1 110,7 119,4 114,7 84,1 58,3 112,1 118,4 113,0
Запорізька 101,4 78,6 78,2 130,0 113,3 89,9 68,6 92,0 133,0 132,7
Івано-Франківська 103,4 76,5 153,8 116,0 131,0 83,3 61,1 137,9 157,0 130,8
Київська 93,9 91,3 100,9 102,5 106,2 79,4 68,8 114,1 115,3 107,0
Кіровоградська 95,7 49,5 105,1 97,2 125,5 83,1 52,3 174,5 128,3 111,4
Луганська 53,7 13,6 169,0 53,7 86,8 55,0 31,3 112,2 76,4 104,4
Львівська 101,1 92,4 105,7 124,3 119,6 93,1 58,6 117,4 128,3 124,2
Миколаївська 84,5 87,2 104,0 114,1 111,2 68,0 91,1 119,3 114,0 94,7
Одеська 109,3 97,1 88,0 119,3 92,0 60,5 46,5 127,3 116,0 108,3
Полтавська 80,0 69,7 97,0 129,8 102,2 98,7 74,3 103,5 136,4 118,3
Рівненська 98,1 79,9 84,1 120,4 107,2 86,3 71,5 126,0 133,8 87,6
Сумська 79,9 82,1 89,4 124,1 119,2 85,7 73,0 108,3 126,1 131,2
Тернопільська 98,3 81,1 101,1 129,2 119,0 86,8 85,4 106,0 127,9 119,1
Харківська 91,6 72,0 78,4 115,9 107,3 82,8 68,0 115,9 108,7 107,4
Херсонська 97,5 66,2 103,4 117,3 93,4 67,8 75,6 118,1 121,1 162,7
Хмельницька 103,6 79,3 79,4 146,7 136,5 71,6 74,7 128,0 124,8 107,8
Черкаська 81,0 69,6 109,3 130,2 127,2 83,7 54,8 127,7 138,5 98,7
Чернівецька 103,1 83,8 110,2 125,5 133,6 70,5 70,3 122,2 118,2 123,3
Чернігівська 126,1 78,8 78,5 144,4 120,8 90,2 71,9 124,7 93,9 108,6
м. Київ 93,0 76,2 98,0 113,7 105,2 75,6 71,8 111,3 123,0 118,6

1  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 З урахуванням не розподілених за регіонами поставок природного газу.
 Складено автором на основі даних [19]

Згідно з даними Держстату України обсяги імпорту за досліджуваний період також зменшувались, 
обсяг імпорту в 2018 році становив 19,78 млрд. грн [19]. Загалом така ситуація спричинена внаслідок 
зменшення обсягу імпорту природного газу у 2014 та 2015 роках. Динаміка темпів обсягу імпорту в 
Україні та в розрізі її адміністративно-територіальних одиниць аналогічно найменші значення мала у 
2014–2015 роках. І хоча в 2016–2018 роках темпи росту обсягу імпорту зростають практично у всіх об-
ластях, за винятком Рівненської та Черкаської областей у 2018 році, це не вплинуло позитивно на зрос-
тання вартісного значення обсягу імпорту. Основними адміністративно-територіальними одиницями, 
які суттєво впливають на динаміку обсягу імпорту, є м. Київ (41,16%) і три області: Дніпропетровська 
(9,2 %) Київська (6,4 %) та Львівська (4,7 %). 2018 року їх питома вага в обсязі імпорту України стано-
вила 61,46 %. Якщо в обсягах експорту столиця займає п’яту частину, то в обсягах імпорту більше 40 %. 
Саме ця тенденція призводить до значних фінансових розривів та дисбалансів у зовнішньоторговельній 
діяльності серед адміністративно-територіальних одиниць України. 

Аналізуючи зміну темпів росту обсягу експорту та імпорту в Україні за 2010–2018 рр., скорочен-
ня двох показників відбувалося у 2012-2015 роках і 2018 року (рис. 7). Це супроводжувалось у 2013– 
2015 рр. також скороченням від’ємного значення сальдо зовнішньої торгівлі в Україні та переважній 
кількості областей, у чотирнадцяти областях значення показника було позитивним. У 2016–2018 роках 
знову відбулося зростання від’ємного значення сальдо зовнішньої торгівлі, у 2018 році цей показник 
становив -9853,0 млрд. грн., що на 3799,4 млрд. грн. менше базового 2013 року. 
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Рис. 7. Зміна темпів росту обсягу експорту та імпорту в Україні за 2010–2018 рр.

Загалом розвиток зовнішньої торгівлі адміністративно-територіальних одиниць України характери-
зується низкою дисбалансів: домінуванням фінансових розривів у експортно-імпортних операціях, висо-
ких значеннях коефіцієнта диференціації експортно-імпортних операцій та зовнішньої торгівлі.

Використовуючи формулу розрахунку фінансового розриву за обсягами експорту в зовнішній торгів-
лі адміністративно-територіальних одиниць України:

      (5)
де:

 максимальне значення обсягу експорту i (адміністративно-територіальної одиниці) t (відпо-
відного року);

 мінімальне значення обсягу експорту g (адміністративно-територіальної одиниці) t (відповід-
ного року);

j – адміністративно-територіальної одиниці;
ми підрахували цей показник. Враховуючи максимальне значення обсягу експорту м. Києва, значен-

ня фінансового розриву в більшості областей становить понад 8-10 млрд. грн., за винятком лише трьох 
областей: Дніпропетровської (2,6 млрд, грн.), Донецької (5,3 млрд, грн.) та Запорізької (6,8 млрд, грн.). 

Якісну оцінку експортних операцій у зовнішній торгівлі адміністративно-територіальних одиниць 
України також можна провести на основі коефіцієнта збалансованого рівня експортних операцій, який 
обчислюється за формулою:

,     (6)
де:

 максимальне значення обсягу експорту i (адміністративно-територіальної одиниці) t (відпо-
відного року);

 значення обсягу експорту j (адміністративно-територіальної одиниці) t (відповідного року);
мінімальне значення обсягу експорту (адміністративно-територіальної одиниці) (відповідного року).
Нормативне або позитивне значення цього показника повинно бути менше 0,5, або відображати тен-

денцію до скорочення. Розрахувавши коефіцієнт збалансованого рівня експортних операцій у зовнішній 
торгівлі адміністративно-територіальних одиниць України за 2013-2018 рр., стверджуємо, що лише дві 
області: Дніпропетровська (0,25) та Донецька (0,54), а також м. Київ мають нормативне значення (табл. 
6). Отже, як складова економічного критерію збалансованого розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць експортні операції не забезпечують фінансового збалансування, а в більшості областей, де цей 
показник вище 0,9, навпаки, провокують поглиблення дисбалансів у їх економічному розвитку. 

Використовуючи аналогічну методику, ми проведемо розрахунок показника фінансового розриву за 
обсягами імпорту у адміністративно-територіальних одиницях України та коефіцієнта збалансованого 
рівня імпортних операцій у зовнішній торгівлі (табл. 6).
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Таблиця 6
Зміна коефіцієнта збалансованого рівня експортних операцій у зовнішній торгівлі 

адміністративно-територіальних одиниць України за 2013–2018 рр.
Адміністративно- 

територіальні одиниці
Коефіцієнт збалансованого рівня експортних операцій

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Вінницька 0,95 0,95 0,91 0,98 0,89 0,88
Волинська 0,96 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95
Дніпропетровська 0,21 0,24 0,27 0,32 0,28 0,25
Донецька 0,00 0,27 0,58 0,61 0,55 0,54
Житомирська 0,96 0,95 0,96 0,96 0,95 0,95
Закарпатська 0,90 0,89 0,89 0,87 0,86 0,85
Запорізька 0,71 0,68 0,67 0,74 0,70 0,68
Івано-Франківська 0,97 0,97 0,97 0,95 0,95 0,93
Київська 0,85 0,85 0,82 0,81 0,83 0,84
Кіровоградська 0,94 0,94 0,97 0,96 0,97 0,97
Луганська 0,72 0,84 0,98 0,96 0,99 1,00
Львівська 0,91 0,90 0,87 0,86 0,85 0,83
Миколаївська 0,83 0,85 0,83 0,82 0,82 0,81
Одеська 0,88 0,85 0,81 0,83 0,83 0,85
Полтавська 0,79 0,82 0,84 0,84 0,82 0,83
Рівненська 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98
Сумська 0,93 0,95 0,94 0,95 0,95 0,94
Тернопільська 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97
Харківська 0,85 0,85 0,86 0,89 0,89 0,89
Херсонська 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99
Хмельницька 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,96
Черкаська 0,95 0,96 0,96 0,96 0,95 0,94
Чернівецька 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Чернігівська 0,97 0,95 0,95 0,96 0,95 0,94
м. Київ 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Складено автором на основі даних [19]

Імпортні операції у зовнішній торгівлі в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за розра-
хованими показниками відображають набагато гіршу тенденцію, ніж експортні операції. Домінування 
в обсягах імпортних операцій м. Києва забезпечує в усіх областях наявність фінансового розриву за об-
сягами імпортних операцій у межах від 18 до 23 млрд. грн. [19].

Що ж до другого показника, коефіцієнта збалансованого рівня імпортних операцій у зовнішній тор-
гівлі адміністративно-територіальних одиниць України за 2013-2018 рр., його значення, за винятком 
столиці, у жодній області не було нормативним або близьким до нормативного. Крім того, коефіцієнт 
збалансованого рівня імпортних операцій у зовнішній торгівлі в 2018 році у 21 області був значно вищим 
0,9 і наближався до 1, що характеризує значний дисбаланс у імпортних операціях у зовнішній торгівлі в 
розрізі адміністративно-територіальних одиниць (табл. 7). 

Узагальнюючи значення зовнішньої торгівлі як складової економічного критерію, використовуючи 
середньоарифметичне значення за попередніми двома коефіцієнтами збалансованого рівня експортних 
та імпортних операцій, ми розрахували коефіцієнт збалансованого рівня зовнішньої торгівлі для адмі-
ністративно-територіальних одиниць. Стверджуємо, що лише м. Київ, Дніпропетровська та Донецька 
області мають нормативне або близьке до нормативного значення. 
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Таблиця 7
Зміна коефіцієнта збалансованого рівня імпортних операцій  

у зовнішній торгівлі адміністративно-територіальних одиниць України за 2013–2018 рр.
Адміністративно-терито-

ріальні одиниці
Коефіцієнт збалансованого рівня імпортних операцій

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Вінницька 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,98
Волинська 0,97 0,62 0,96 0,94 0,94 0,95
Дніпропетровська 0,81 0,77 0,78 0,79 0,77 0,78
Донецька 0,86 0,90 0,92 0,94 0,90 0,91
Житомирська 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98
Закарпатська 0,93 0,92 0,94 0,94 0,94 0,94
Запорізька 0,94 0,93 0,93 0,94 0,94 0,93
Івано-Франківська 0,99 0,98 0,99 0,98 0,97 0,97
Київська 0,83 0,82 0,83 0,82 0,83 0,85
Кіровоградська 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99
Луганська 0,94 0,95 0,98 0,98 0,99 0,99
Львівська 0,91 0,88 0,91 0,90 0,90 0,89
Миколаївська 0,98 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97
Одеська 0,88 0,90 0,94 0,93 0,93 0,94
Полтавська 0,97 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Рівненська 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Сумська 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
Тернопільська 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Харківська 0,92 0,91 0,92 0,91 0,92 0,93
Херсонська 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99
Хмельницька 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99
Черкаська 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99
Чернівецька 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Чернігівська 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99
м. Київ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Складено автором на основі даних [19]

Висновки. Отже, серед чотирьох підгруп економічних критеріїв збалансованого розвитку адміні-
стративно-територіальних одиниць України найкращу збалансувальну роль відіграють валовий регіо-
нальний продукт, виробничий потенціал та розвиток підприємницького середовища. Якщо основою для 
формування та реалізації фінансового потенціалу виробничо-індустріальних областей є їх виробничий 
потенціал, то для непромислових областей важливою є позитивна динаміка розвитку підприємницького 
середовища. Відтак сам валовий регіональний продукт, виробничий потенціал та розвиток підприєм-
ницького середовища є інструментами впливу на збалансований розвиток адміністративно-територіаль-
них одиниць України і мають активно використовуватись під час розробки Стратегій розвитку відповід-
них територіальних утворень. Водночас необхідно якнайраціональніше використовувати усі фактичні 
та потенційні можливості для забезпечення росту реального ВРП як вартісного вираження фінансового 
потенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також створювати сприятливе та кон-
курентоспроможне підприємницьке середовище в межах тих областей, які мають обмежені фактичні та 
потенційні можливості у виробничому резерві. 
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ТЕОРЕТИЗАЦІЯ СУТНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ

Здійснено критичний аналіз змістовності та виявлено переваги й недоліки поняття «бюджетування» у межах 
управлінського, процесного, системного, інструментального та інтегрального підходів. Сформовано авторське 
подання бюджетування через морфологічну декомпозицію цільової орієнтації, суб’єктного складу бюджетування, 
його функційної спрямованості, наявності бюджетних коштів, необхідних для виконання поставлених завдань та 
часових меж досягнення цілей. Доведено, що бюджетування військових витрат повинне враховувати особливості 
оборонного планування. 

Ключові слова: бюджетування, бюджет, бюджетування військових витрат, бюджетний процес, етапи бю-
джетування, суб’єктний склад бюджетування.
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ СУЩНОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ВОЕННЫХ ЗАТРАТ

Осуществлен критический анализ содержательности, выявлены преимущества и недостатки понятия «бюд-
жетирование» в рамках управленческого, процессного, системного, инструментального и интегрального подхо-
дов. Представлено авторское видение бюджетирования через морфологическую декомпозицию целевой ориента-
ции, субъектного состава бюджетирования, его функциональной направленности, наличия бюджетных средств, 
необходимых для выполнения поставленных задач и временных границ достижения целей. Доказано, что бюдже-
тирование военных расходов должно учитывать особенности оборонного планирования.

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, бюджетирование военных затрат, бюджетный процесс, этапы 
бюджетирования, субъектный состав бюджетирования.
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THEORIZATION OF THE BUDGETING FOR MILITARY EXPENDITURES

The theoretical principles of budgeting are broadly covered in science, but the problems of budget financing and the re-
sults of its implementation are still considered separately. The purpose of the article is a deep study of current knowledge of 
the economic nature and peculiarities of budgeting in order to form a scientific understanding of the meaning of "budgeting 
for military expenditures".

The analysis of the scientific basis of interpretations of "budgeting" that exists in the domestic and foreign literature has 
proven the lack of unified, universally accepted approaches to understanding its essence. Therefore, a critical analysis of the 
concept of "budgeting" has been made in terms of management, process, system, instrumental and integrated approaches. 
The advantages and disadvantages of the considered approaches to the interpretation of the essence of "budgeting" have 
been investigated in terms of content, identification of advantages and disadvantages. It has been grounded that a major 
drawback in budgeting for military expenditures is a lack of a close link between the planning of military expenditures and 
making military budget. It has been proven that plans are drawn up for a short period, without appropriate consideration 
of financial capabilities, because they do not take into account long-term military financing plans. Accordingly, they change 
significantly, which leads to irrational costs.

The author's presentation of budgeting has been made through the morphological decomposition of targeting, the subject 
composition of budgeting, its functional orientation, the availability of budgetary resources that are necessary to accom-
plish the tasks and time limits for achieving the goals. It has been proven that budgeting for military expenditures should 
take into account the specificities of defense planning. It has been substantiated that the budgeting for military expenditures 
emphasizes the determination of quantitative proportions between the volumes of financial resources, which are directed to 
the implementation of specific measures related to ensuring needs and development of the Armed Forces, taking into account 
their priority and resource requirements.

Key words: budgeting, budget, budgeting of military expenses, budgeting process, stages of budgeting, subjects of bud-
geting.
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Постановка проблеми. У сучасній науці широко висвітлено теоретичні засади бюджетування, але 
водночас проблематику бюджетного фінансування та результати його реалізації поки що розглядають 
відокремлено. Варто відзначити й відсутність ґрунтовних наукових праць, присвячених бюджетуванню 
військових витрат на різних рівнях управління бюджетним процесом (зокрема, державний, місцевий). 
Усе це свідчить про нагальну необхідність досліджень у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці виникнення і розвитку процесу бюдже-
тування присвячено наукові праці таких вітчизняних учених: Т.С. Бабич, Є.Є. Іонін, Р.С. Квасницька, 
К.В. Коваленко, О.А. Подолянчук, О.О. Терещенко, З.Є. Шершньова та ін., а також їх російських ко-
лег А.Г. Грязнова, М.А. Вахрушина, А.М. Карминский, В.А. Маняева, Л.А. Сухарева, М.Б. Траченко,  
Н.Д. Шимширт та ін. Водночас недостатньо розвиненими є підходи до розгляду та вдосконалення здій-
снення процесу бюджетування військових витрат. Тому ґрунтовні дослідження сутності останнього та 
критичний аналіз підходів до формування такого бюджету слугують теоретичним підґрунтям для фор-
мування бачення глибинної сутності цього процесу.

Мета і завдання дослідження. Вищесказане визначило мету цієї статті, яка полягає в ґрунтовному 
дослідженні сучасних знань про економічну природу та особливості бюджетування, що слугує підґрун-
тям для формування наукового уявлення про змістовність поняття «бюджетування військових витрат».

Виклад основного матеріалу. Здійснений аналіз наукового підґрунтя поширених у вітчизняній та за-
рубіжній літературі трактувань змістовності поняття «бюджетування» доводить відсутність єдиних, загаль-
новизнаних підходів до розуміння його глибинності. Водночас систематизація наявної наукової палітри 
суджень та міркувань різних авторів дозволила виділити підходи до розкриття змістовності бюд жетування.

У рамках управлінського підходу більшість науковців, акцентуючи увагу на характерних особли-
востях бюджетування, зараховують його до елементів системи управління державними фінансами з 
обов’язковим виділенням безперервного та систематичного характеру органів влади, які спрямовують 
зусилля на досліджуваний процес. Окремі наукові визначення обмежують характеристику бюджету-
вання лише стадією розподілу бюджетних ресурсів. До такої групи міркувань належить позиція Є.В. 
Маркіна, який ототожнює бюджетування з розподілом бюджетних ресурсів між бюджетоотримувачами 
та реалізованими ними бюджетними програмами [1]. На думку В.А. Садовничого, бюджетування – роз-
поділ ресурсів у певній системі з метою оптимального вирішення конкретних завдань [2]. Також, за 
переконаннями Н.Д. Шимширт, бюджетування варто розглядати як управлінський інструмент розподілу 
(планування) ресурсів, представлених у грошових і натуральних показниках для досягнення стратегіч-
них цілей [3].

Більш широке тлумачення та розуміння бюджетування простежується в наукових роботах Г.Б. По-
ляка. За його погляд, бюджетування використовують також і в процесі виконання бюджету. Така думка 
пояснюється тим, що оцінка діяльності суб’єктів бюджетного планування дозволяє коригувати в поточ-
ному періоді виділення бюджетних асигнувань у випадку, якщо міністерства, відомства та організації не 
забезпечують виконання завдань, окреслених у цільовій програмі, або індикатори результативності їх 
діяльності перебувають нижче встановленого рівня [4]. 

За переконаннями Т.С. Бабич, змістовність бюджетування є більш широкою, оскільки бюджетування 
– «весь процес управління бюджетними коштами на основі встановлених пріоритетів розвитку країни, 
фіскальної стратегії, обґрунтованих розрахунків бюджетних видатків і оперативного управління програ-
мами в процесі їх виконання для досягнення встановлених цілей» [5, с. 9].

Крім того, варто підкреслити, що в межах цього підходу також існує розходження думок науковців. 
Так, одна група вчених, представником якої є К.В. Коваленко [6], ототожнює бюджетування з функцією 
державного управління в бюджетній сфері, завдяки чому забезпечується досягнення цілей бюджетної 
політики, ефективність управління фінансовими ресурсами державного бюджету шляхом складання, ре-
алізації та коригування доходів і видатків державного бюджету відповідно до економічних умов, фінан-
сових можливостей держави та потреб суспільства на певному етапі соціально-економічного розвитку. 
Натомість М.Б. Траченко вважає, що бюджетування є технологією управління в сфері централізованих 
та децентралізованих фінансів [7]. Погоджуючись з думкою М.Б. Траченко, зазначимо, що бюджетуван-
ня є універсальним інструментом управління фінансовими ресурсами як у сфері державних фінансів, так 
і в сфері фінансів підприємств та навіть у сфері персональних фінансів.

Інші вчені пов’язують бюджетування з управлінським контролем. Підтвердженням цього є трактуван-
ня бюджетування, зокрема, З.Є. Шершньової: «Бюджетування є характерною особливістю управління, 
що базується на контролі та управлінні «за відхиленнями»» [8, с. 18] та Н.Д. Шимширт: «Бюджетування 
є процесом аналізу раніше прийнятих рішень (контроль), за допомогою якого оцінюється результатив-
ність фактичного використання фінансових ресурсів» [3]. О.А. Подолянчук, навпаки, розглядає бюдже-
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тування як елемент внутрішньогосподарського контролю [9], однак, на нашу думку, бюджетування охо-
плює саме проведення контрольних дій, отже, не може бути складовою контролю.

Не можна не погодитися з позицією В.А. Маняєвої [10], на переконання якої бюджетування є одним із 
механізмів виконання загальних функцій стратегічного управління, тобто планування, організації, облі-
ку, контролю, аналізу та регулювання. На нашу думку, бюджетування є не лише контролем, воно є більш 
широким і обов’язково охоплює планування та облік, аналіз, контроль виконання рішень та отриманих 
фінансово-економічних результатів, а також подальших управлінських дій.

Окремі вчені розглядають бюджетування як управлінську технологію. У цьому контексті наголошу-
ють, що спеціальні технології бюджетування (від англ. слова «budgeting») об’єднують аналіз, ухвалення 
бюджетних рішень та управління фінансами на державному та місцевому рівнях [5, с. 9].

Неоднозначним є міркування М. Вахрушиної. На її думку, бюджетування характеризується двоаспек-
тністю: з одного боку, це процес формування фінансових планів і кошторисів, а з іншого, – управлінська 
технологія, призначена для вироблення та підвищення фінансової обґрунтованості управлінських рішень 
[11]. У цьому ж контексті подається розуміння бюджетування М. Горбачової, тобто це певна технологія. 
Як стверджує дослідниця, бюджетування характеризується технологією фінансового планування, обліку 
та контролю доходів і витрат, отримуваних від бізнесу на всіх рівнях управління, що дозволяє аналі-
зувати прогнозовані та отримувані фінансової показники [12]. Аналогічно розглядають бюджетування  
А. Бочкарьов, В. Кондратьєв, тобто це технологія планування, обліку та контролю грошей і фінансових 
результатів [13]. На думку С. Білобловського [14], це технологія фінансового планування, обліку, контр-
олю доходів і витрат, одержуваних на всіх рівнях керування, що дає змогу аналізувати прогнозовані й 
отримані фінансові показники. 

Відповідно до процесного підходу бюджетування – процес визначення дій, що повинні бути вико-
наними та оформленими у вигляді системи бюджетів [15]. Однак перелік дій, що передбачає бюджету-
вання, учені визначають по-різному. Так, М.Л. Седова [1] до бюджетування зараховує процес розробки 
фінансових планів і прогнозів; А.М. Кармінський – складання бюджету в межах формального процесу 
планування [16]; О.О. Терещенко [17] – складання бюджетів і контроль за їх виконанням; В. Скляренко 
[18] – розробку, управління і контроль бюджетів відповідно до поставлених цілей; Р.С. Квасницька [19] 
– розробку, виконання, контроль та аналіз фінансового плану, що дозволяє зіставити витрати й отримані 
результати на наступний період.

Цікавими є міркування Л.А. Сухарєвої та С.Н. Петренка, які трактують бюджетування як процес 
вироблення оптимальних напрямків використання доходів та формування витрат під час провадження 
фінансово-господарської діяльності, що розрахований на певний часовий інтервал. Водночас увагу ак-
центують на тому, що бюджетування охоплює розробку бюджетів, організацію їх здійснення та контр-
оль за їх виконанням [20].

Прихильники ж системного підходу, зокрема С.Г. Хабаєв, зазначають, що бюджетування варто ха-
рактеризувати як управлінську систему, яка через засоби мотивованого менеджменту керує державними 
витратами з метою досягнення бажаних кінцевих результатів [21]. Але, на нашу думку, в наведеному 
визначення не представлені інші елементи системи, наприклад, об’єкт та механізм управління та не є 
конкретизованою інструментальна база такого управлінського впливу.

О.Ю. Алєксєєва розглядає поняття бюджетування як систему, що складається з різних елементів або 
бюджетів різних рівнів. Саме вони забезпечують рівномірний рух до досягнення поставленої мети через 
реалізацію підцілей, прийняття рішень та аналіз відхилень. На переконання вченої, бюджетуванню, як 
і будь-якій іншій системі, притаманна сукупність ознак, які характеризують первинність цілого, тобто 
взаємозв’язок із цілями та функціями; ієрархічність, або ж пов’язаність зі структурою; відкритість – 
узгодженість із ресурсним забезпеченням та специфікою взаємодії із зовнішнім середовищем [22].

Цікавим є підхід Є.Є. Іоніна [23], який визначає бюджетування як систему організації бюджетного 
процесу, відтак планування витрат відбувається у безпосередньому зв’язку з досягнутими результатами. 
Загалом, на думку дослідника, бюджетування потрібно розуміти як систему формування (виконання) 
бюджету, яка віддзеркалює взаємозв’язок між планованими бюджетними витратами та очікуваними (до-
сягнутими) результатами. У такому ж аспекті подає власне міркування і Д. Жигалов. На думку науковця, 
сутність бюджетування полягає в системі формування, виконання бюджету та бюджетного контролю, 
що визначає зв’язок між бюджетними витратами та досягнутими результатами, має на меті підвищення 
якості державного управління [24].

Л.М. Борисова [25] трактує бюджетування як оперативну систему управління за центрами фінансової 
відповідальності через бюджети, за допомогою чого досягаються поставлені цільові орієнтири шляхом 
найбільш ефективного використання фінансових ресурсів. Подане авторське бачення можна інтерпре-
тувати так: для управління бюджетом у фінансовому аспекті формуються специфічні структурні одини-
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ці – центри фінансової відповідальності, які є взамопов’язаними з ієрархічною системою (фінансовою 
структурою). До того ж, таким центрам делегуються повноваження та обов’язки щодо планування та 
досягнення фінансових показників відповідного рівня. Водночас таке делегування відбувається через 
певну бюджетну структуру на основі нормативно-правових актів.

У рамках інструментального підходу до визначення бюджетування наголошується на його викорис-
танні як особливого методу планування. Поняття «метод» характеризує «спосіб дії, діяти певним чи-
ном», а «інструмент» – «засіб, використовуваний для досягнення чого-небудь» [26].

Не варто доводити, що бюджетування тісно пов’язане з процесами планування та прогнозування. 
Оскільки державні бюджети розробляють на плановій основі, то окремі вчені вважають, що розробка 
таких бюджетів є визначальною формою державного фінансового планування. Б.А. Райзберг [27] та К.В. 
Коваленко [6] пояснюють зміст державного бюджетування як специфічний прояв фінансового плану-
вання та подають його як процес формування та використання бюджету, тобто централізованого грошо-
вого фонду з метою фінансування широкого кола суспільних благ, державних програм та ін. Цікавим є 
науковий погляд А.Г. Грязнової. Дослідниця розглядає бюджетування як процедуру складання фінансо-
вих планів [1]. На думку Р.Н. Жабіної, саме бюджетування як модель фінансового планування дозволяє 
обґрунтовувати оптимальні рівні витрачання фінансових ресурсів [28]. На наш погляд, бюджетування 
все ж таки не варто ототожнювати лише з плануванням, оскільки логічним є й урахування обліку, аналі-
зу та контролю фінансово-економічних результатів діяльності будь-якого суб’єкта. 

Спробу широкого застосування в науковій думці інтегрованого підходу запропонувала С.Н. Мака-
рова [29]. Дослідниця зазнає, що бюджетування є одночасно як фінансовим поняттям, поняттям теорії 
управління, так і правовим поняттям.

Вважаємо, що розкриття глибинності інтегрованого підходу дозволяє зробити висновок про те, що 
його змістовність призводить до ототожнення бюджетування з управлінням фінансами, проте не вклада-
ється самостійний зміст в досліджуване поняття. 

У таблиці 1 узагальнимо інформацію в площині змістовності, виявлення переваг та недоліків розгля-
нутих підходів до трактування сутності поняття «бюджетування». 

Якщо йдеться безпосередньо про бюджетування військових витрат, то як суттєвий недолік варто ви-
ділити відсутність тісного зв’язку між плануванням військових витрат та розробкою військового бю-
джету. Плани зазвичай складають на нетривалий період без належного врахування фінансових можли-
востей, оскільки не беруться до уваги перспективні плани військового фінансування. Зважаючи на це, 
такі плани нерідко зазнають суттєвих змін, що супроводжується значними нераціональними витратами.

Таблиця 1
Узагальнення наукових підходів до трактування сутності поняття «бюджетування»

Назва підходу Сутність бюджетування Переваги Недоліки 

Управлінський 
підхід

Бюджетування – це функція державного 
управління в бюджетній сфері, яка забезпе-
чує досягнення цілей бюджетної політики, 
ефективності управління фінансовими ре-
сурсами державного бюджету через скла-
дання, реалізацію та коригування доходів і 
видатків державного бюджету відповідно до 
економічних умов, фінансових можливостей 
держави та пріоритетів суспільства на певно-
му етапі соціально-економічного розвитку

є інструментом формуван-
ня та раціонального ви-
користання матеріальних, 
трудових, фінансових та 
інформаційних ресурсів

не розкриває компонент-
ний склад бюджетування

Процесний 
підхід

Бюджетування – процес розробки, вико нання 
та контролю за виконанням бюджетів, що до-
зволяє порівняти здійснені витрати й отрима-
ні результати за певний період

окреслюються дії, що по-
винні бути виконані для 
формування та використан-
ня системи бюджетів

не розмежовує поняття 
процесу бюджетування та 
бюджетного процесу

Системний 
підхід

Бюджетування – це управлінська система, 
яка за допомогою мотивованого менеджмен-
ту управляє державними витратами з метою 
досягнення бажаних результатів

сформовані елементи 
системи бюджетування 
(об’єкт, суб’єкти та меха-
нізм управління)

не конкретизує інструмен-
ти управлінського впливу 
на функціювання системи 
бюджетування

Інструмен-
тальний підхід

Бюджетування – це модель фінансового пла-
нування, за якої обґрунтовуються оптималь-
ні рівні витрачання фінансових ресурсів 

розкриває зв’язок бюджету-
вання з бюджетним плану-
ванням та прогнозуванням

не враховує роль обліку, 
аналізу та контролю фі нан-
сово-економічних результа-
тів у бюджетуванні

Інтегрований 
підхід

Бюджетування є одночасно фінансовим 
поняттям, поняттям теорії управління та 
правовою категорією

висвітлює сутність бюдже-
тування з різних аспектів

не розкриває морфологічну 
структуру поняття

Джерело: розробка автора.
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Висновки. Отже, бюджетування є сукупністю методів планування, виконання бюджету та контролю 
за результативністю використання бюджетних коштів, що сприяє забезпеченню їх ефективному розпо-
ділу та використанню відповідно до встановлених цілей, завдань і функційної спрямованості органів 
влади та інших учасників бюджетного процесу з урахуванням пріоритетності державної політики та 
суспільної значущості очікуваних результатів використання бюджетних коштів за мінімальних витрат 
у визначений термін. На відміну від інших підходів, авторське подання бюджетування ґрунтується на 
морфологічній декомпозиції цього поняття на такі складові: цільова орієнтація; суб’єктний склад бю-
джетування та його функційна спрямованість; наявність бюджетних коштів, необхідних для виконання 
поставлених завдань; часові межі досягнення цілей.

Здійснений аналіз також дає змогу стверджувати, що бюджетування військових витрат повинне вра-
ховувати особливості оборонного планування. Відтак під бюджетуванням військових витрат пропонує-
мо розуміти обґрунтування таких кількісних пропорцій між обсягами фінансових ресурсів, що спрямо-
вуються на реалізацію конкретних планових функційно-цільових заходів, пов’язаних із забезпеченням 
життєдіяльності та розвитку Збройних Сил з урахуванням пріоритетності й потреб ресурсоємності за-
ходів, які за заданих обмежень дозволяють досягати максимальної ефективності вирішення ключових 
завдань, поставлених перед Збройними Силами.
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У статті досліджено основні шляхи покриття видатків місцевих бюджетів власними доходами в умовах мо-
дернізації фіскальної політики, які здатні забезпечити розширення фінансової автономії адміністративно-те-
риторіальних одиниць в Україні. Обґрунтована необхідність поглиблення реформи фінансової децентралізації з 
метою модернізації регіональної фіскальної політики щодо розширення джерел формування власних фінансових 
ресурсів та оптимізації видатків місцевих бюджетів. Доведено, що для підвищення рівня покриття видатків влас-
ними доходами місцевих бюджетів потрібно створити сприятливі передумови для зростання доходів населення та 
скорочення трудової еміграції.
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ДОХОДАМИ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье исследованы основные пути покрытия расходов местных бюджетов собственными доходами в усло-
виях модернизации фискальной политики, которые способны обеспечить расширение финансовой автономии ад-
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вания собственных финансовых ресурсов и оптимизации расходов местных бюджетов. Доказано, что для повыше-
ния уровня покрытия расходов собственными доходами местных бюджетов необходимо создать благоприятные 
предпосылки для роста доходов населения и сокращение трудовой эмиграции.

Ключевые слова: модернизация, финансовая децентрализации, фискальная политика, местный бюджет, уро-
вень покрытия.

Valentyna Martynenko,
PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Accounting,  

Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine

WAYS TO COVER EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS WITH OWN REVENUES 
WHILE MODERNIZING FISCAL POLICY

The modernization of fiscal policy consists in the redistribution of powers to make administrative decisions in the fiscal 
sphere between central and regional public authorities. Fiscal policy modernization aims at ensuring financial autonomy 
of administrative and territorial units by reducing interdependent transfers. Financing own-source expenditures is the main 
criterion for local budgets autonomy. The purpose of the article is to develop ways to cover local budget expenditures with 
their own revenues while modernizing fiscal policy in Ukraine. The article explores the main ways of covering local budget 
expenditures with own revenues in the context of fiscal policy modernization, which are capable of ensuring the extension 
of financial autonomy of administrative and territorial units in Ukraine. The necessity to deepen the reform of financial 
decentralization in order to modernize the regional fiscal policy to expand the sources of own financial resources formation 
and optimize the expenditures of local budgets is substantiated. During 2014-2017 it was possible to increase the level of 
local budget expenditures covering with own revenues by 7%. It is proved that in order to increase the level of local budgets 
expenditures coverage with own revenues it is necessary to create favorable preconditions for the increase of population 
incomes. Since a 1% increase in household income causes a 0.21% increase in the level of local government expenditures. 
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labor emigration flow. After all, increasing the population of the region by 1% leads to an increase in the level of local 
budgets expenditures coverage with own revenues by 0.37%. Prospects for further research lie in the development of opti-
mization models to increase the level of local budgets expenditures coverage with own revenues.

Key words: modernization, financial decentralization, fiscal policy, local budget, coverage level.

Постановка проблеми. У сучасних умовах фіскальна політика має реалізуватися на місцевому рівні 
шляхом модернізації відносин між центральними та регіональними органами державної влади. Суть та-
кої модернізації полягає в перерозподілі повноважень щодо прийняття управлінських рішень у фіскаль-
ній сфері з метою забезпечення фінансової автономії адміністративно-територіальних одиниць шляхом 
скорочення залежності від міжбюджетних трансфертів. Водночас основним критерієм автономії місце-
вих бюджетів є показник покриття видатків власними доходами: чим вищий його рівень, тим ширша 
автономія в адміністративно-територіальної одиниці. Тому, використовуючи рівень покриття видатків 
власними доходами місцевих бюджетів як основний критерій модернізації регіональної фіскальної по-
літики, слід відзначити, що пошук і розробка шляхів його підвищення є актуальним напрямом дослі-
дження в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Базовим теоретико-методологічним засадам та при-
кладним аспектам реалізації фіскальної політики держави присвячено праці багатьох зарубіжних і ві-
тчизняних учених. Так, А. Крисоватий і Т. Кощук (2011) розробили рекомендації щодо врахування ін-
ституційного середовища під час розробки фіскальної стратегії соціально-ринкового державотворення 
в Україні [1]. С. Гасанов, В. Кудряшов і Р. Балакін (2014) розробили напрями формування фіскальної 
політики в умовах асоціації України з ЄС [2]. Ф. Біанкі та К. Ілут (2017) дослідили модель економіки 
США зі змінами в структурі фіскальної політики [3]. Ф. Гейнеман, М.-Д. Моссінджер та М. Єтер (2018) 
впровадили мета-регресійний аналіз для бюджетного впливу численних фіскальних правил на основі 30 
досліджень, опублікованих за останнє десятиліття [4]. А. Карантунія (2018) дослідив наслідки рекур-
сивної корисності, популярної специфікації переваг у макрофінансуваннях для розробки оптимальної 
фіскальної політики [5]. А. Вдовиченко (2018) оцінив вплив фіскальної політики держави на динаміку 
валового внутрішнього продукту (ВВП) та інфляції [6]. Проте управління власними доходами місцевих 
бюджетів у процесі модернізації фіскальної політики залишається маловивченою проблемою, вирішен-
ню якої присвячене дослідження, розпочате в працях [7-8],

Мета і завдання дослідження. Метою статті є розробка шляхів покриття видатків місцевих бюдже-
тів власними доходами під час модернізації фіскальної політики в Україні.

Виклад основного матеріалу. Показник рівня покриття видатків власними доходами розраховують 
як відношення обсягу власних доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 
до сумарного обсягу їх видатків. Він ілюструє фінансову автономію місцевого бюджету та його спро-
можність самостійно фінансувати розвиток громади. Аналіз рівня покриття видатків місцевих бюджетів 
власними доходами проведемо за даними рис. 1.

Рис. 1. Динаміка загального рівня покриття видатків місцевих бюджетів України  
власними доходами у 2004–2017 рр.

Джерело: сформовано та проведено розрахунки за даними Державної казначейської служби України [9] без урахування 
тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луган-
ській областях.
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Упродовж 2004–2017 рр. рівень покриття видатків місцевих бюджетів України власними доходами 
суттєво змінювався, сягнувши свого максимального рівня 51,9 % у 2007 році, найменшого – 39,6% – у 
2012 році, як свідчать дані, наведені на рис. 1. Середній рівень покриття видатків місцевих бюджетів 
власними доходами за аналізований період становить 45,4%. Зрозуміло, що найнижчий рівень покриття 
видатків місцевих бюджетів власними доходами у 2014 році спричинений тимчасовою окупацією Авто-
номної Республіки Крим і частини території Донецької і Луганської областей (сумарно понад 10% те-
риторії України). Саме ця обставина була вирішальною для початку реформи децентралізації в Україні 
з метою надання місцевим органам влади більшої фінансової автономії та послаблення залежності від 
Уряду щодо отримання трансфертів. Так, вже в 2015 році власні доходи місцевих бюджетів становили 
43% обсягу сумарних видатків, у 2016 році – 48,7%, у 2017 році – 48,9%. Тобто в період реалізації ре-
форми фінансової децентралізації відносна фінансова автономія місцевих бюджетів зросла на 9,4% – це 
один із індикаторів її ефективності. Проте цього ще не достатньо для забезпечення фінансової автономії 
органів місцевої влади. Проаналізуємо рівень покриття видатків місцевих бюджетів власними доходами 
в розрізі зведених обласних бюджетів України (табл. 1).

Таблиця 1
Рівень покриття видатків місцевих бюджетів власними доходами  

в розрізі зведених обласних бюджетів України, %

Назва області / обласний центр
Значення показника за роками Зміни (+/-) за 

2014–2017 рр.
Середнє за 

2014–2017 рр.2014 2015 2016 2017
Вінницька / Вінниця 36,5 34,2 40,9 41,0 +4,5 38,8
Волинська / Луцьк 25,8 28,8 32,8 36,0 +10,2 31,9
Дніпропетровська / Дніпро 62,7 52,6 55,9 54,0 -8,7 55,5
Донецька / Донецьк 59,2 51,0 54,3 47,5 -11,7 52,4
Житомирська / Житомир 33,3 31,5 36,1 37,3 +4,0 35,1
Закарпатська / Ужгород 24,4 24,4 30,9 34,1 +9,7 29,5
Запорізька / Запоріжжя 51,9 46,2 54,7 49,0 -2,9 50,4
Івано-Франківська / Івано-Франківськ 27,0 26,4 30,1 30,5 +3,5 29,0
Київська / Київ 52,0 47,2 56,5 56,5 +4,5 53,9
Кіровоградська / Кропивницький 38,4 34,7 41,8 41,1 +2,7 39,5
Луганська / Луганськ 51,3 48,2 40,4 35,4 -15,9 42,7
Львівська / Львів 37,4 35,5 43,6 42,6 +5,2 40,6
Миколаївська / Миколаїв 40,4 37,9 45,3 44,3 +3,8 42,5
Одеська / Одеса 46,2 43,5 54,1 54,0 +7,8 50,6
Полтавська / Полтава 51,6 45,3 48,9 46,2 -5,4 47,5
Рівненська / Рівне 27,4 26,1 30,7 32,1 +4,7 29,7
Сумська / Суми 39,6 35,0 39,9 41,2 +1,6 39,3
Тернопільська / Тернопіль 25,4 26,4 27,8 29,4 +4,0 27,7
Харківська / Харків 46,1 45,1 50,7 48,1 +2,0 47,8
Херсонська / Херсон 32,8 33,2 39,7 39,6 +6,8 37,1
Хмельницька / Хмельницький 33,4 32,3 36,9 36,7 +3,3 35,3
Черкаська / Черкаси 38,7 36,6 41,3 39,9 +1,3 39,4
Чернівецька / Чернівці 26,4 28,1 34,4 30,5 +4,1 30,4
Чернігівська / Чернігів 35,8 34,3 41,8 38,6 +2,8 38,1
місто Київ 63,8 79,2 87,4 70,7 +6,9 75,5
У середньому 44,7 43,0 48,7 46,3 +1,6 46,0

Джерело: Сформовано та проведено розрахунки за даними Державної казначейської служби України [9] без ураху-
вання тимчасово окупованої території АРК, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях.

Із даних, наведених у табл. 1, розуміємо, що 2014 року, коли було розпочато реформу фінансової де-
централізації, тільки у 6 зведених обласних бюджетах видатки покривалися власними доходами більше, 
як на 50%. Це зведені обласні бюджети Луганської (51,3%), Полтавської (51,6%), Запорізької (51,9%), 
Київської (52%), Донецької (59,2%) та Дніпропетровської (62,7%) областей. Лідером за цим показником 
був бюджет міста Києва, власні доходи якого покривали видатки на 63,8%. Проте за 4 роки реалізації ре-
форми фінансової децентралізації (2014-2017 рр.) зведених обласних бюджетів, власні доходи яких по-
кривали видатки більше, як на 50%, стало всього чотири: до столиці України (70,7%), Київської (56,5%) 
та Дніпропетровської (54%) областей приєдналася Одеська (54%). Щодо зведеного обласного бюджету 
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Одещини варто відзначити 7,8%-ний приріст рівня покриття видатків власними доходами, який тривав 
упродовж 2014–2017 рр. 

Також варто відзначити, що найбільш фінансово незалежним за досліджуваний період був бюджет 
столиці України, рівень покриття видатків якого власними доходами зріс із 63,8% у 2014 р. до 70,7% у 
2017 р. (приріст становив +6,9), сягнувши абсолютного максимуму 87,4% у 2016 році. Зменшення кіль-
кості зведених обласних бюджетів, власні доходи яких покривають видатки на 50% і більше, обумов-
люється випереджувальною динамікою бюджетних видатків над надходженнями внаслідок незбалан-
сованого бюджетного планування, що зрештою свідчить про низьку ефективність фіскальної політики 
місцевих органів влади в умовах фінансової децентралізації.

Із даних, наведених у табл. 1, також можемо бачити, що 2014 року найменший рівень покриття ви-
датків місцевих бюджетів власними доходами був притаманний семи зведеним обласним бюджетам 
Західної України: від 24,4% для Закарпатської області до 37,4% для Львівської області. Тому можна 
вважати, що на початку реалізації реформи фінансової децентралізації найбільш фінансово залежною 
була західноукраїнська територія. Наприкінці 2017 року фінансова залежність аналізованих бюджетів 
послабилася, оскільки рівень покриття видатків власними доходами зріс. Так, зафіксовано максималь-
ний приріст +10,2%, у результаті якого рівень покриття видатків власними доходами зведеного бюджету 
Волинської області становив 36%. На аналізованій території найменший приріст рівня покриття видатків 
власними доходами зведеного бюджету, який склав +3,5%, був у Івано-Франківської області. За аналізо-
ваним показником лідерство у 2017 році серед областей Західної України – за Львівщиною (42,6%). Це 
дає підстави вважати, що фінансова децентралізація, розпочата у 2014 році, була найбільш ефективною 
для західноукраїнських областей, рівень покриття видатків власними доходами зведеного бюджету яких 
зріс упродовж 4 наступних років від +3,5 до +10,2%.

Характерно, що 5 зведених обласних України бюджетів демонструють негативну динаміку рівня по-
криття видатків власними доходами: -2,9% (Запорізька область), -5,4% (Полтавська область), -8,7% (Дні-
пропетровська область), -11,7% (Донецька область) і -15,9% (Луганська область). Зрозуміло, що процес 
бюджетного планування у прифронтових областях України реалізувати занадто складно, зважаючи на 
специфіку державних видатків щодо відбудови зруйнованих війною будівель, усієї інфраструктури, со-
ціальне забезпечення переселених громадян тощо. Зменшення рівня покриття видатків власними до-
ходами в Запорізькій, Полтавській і Дніпропетровській областях, де у структурі економіки переважає 
промислове виробництво, може бути пов’язане з плануванням завищеного обсягу доходів місцевих бю-
джетів, які не виконуються повністю. Причиною цієї проблеми вважаємо суттєвий спад промислового 
виробництва протягом досліджуваного періоду, оскільки згідно з офіційними даними Державної служби 
статистики України індекс промислового виробництва за 2014 рік становив 82,8%, за 2015 рік – 98,4%, 
за 2016 рік – 103,1%, за 2017 рік – 97,1% [10].

Середній показник рівня покриття видатків місцевих бюджетів власними доходами в розрізі зведе-
них обласних бюджетів України у 2014 році становив 44,7%, 2015 року відбувся спад на -1,7%, 2016 
року приріст склав +5,7%, порівнюючи з 2015 роком, 2017 року відбувся спад на -2,4%. Загалом у 2017 
році, порівнюючи з 2013 роком, середній рівень покриття видатків зведених обласних бюджетів України 
власними фінансовими ресурсами зріс на 6,9%, що є низьким результатом фінансової децентралізації за 
4 роки.

Зрозуміло, що найбільший вплив на дохідну частину місцевих бюджетів мають доходи фізичних осіб, 
оскільки в розрізі власних доходів місцевих бюджетів питома вага надходжень від податку на доходи 
фізичних осіб найбільша (наприклад, 48% станом на кінець 2017 року). Проаналізуємо вплив доходів 
населення області на рівень покриття видатків власними доходами зведених обласних бюджетів. Для 
цього по осі абсцис відкладемо середні значення доходів населення областей України та міста Києва за 
2014-2017 рр., а по осі ординат – середньорічні значення рівня покриття видатків власними доходами 
зведених обласних бюджетів України та міста Києва. У результаті одержуємо графік, що формалізує 
вплив середньорічних доходів населення областей на середньорічний рівень покриття видатків власни-
ми доходами зведених обласних бюджетів України за 2014-2017 рр. (рис. 2). 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

94

© В. В. Мартиненко

Рис. 2. Формалізація впливу середньорічних доходів населення областей на середньорічний рівень 
покриття видатків власними доходами зведених обласних бюджетів України за 2014–2017 рр.

Джерело: Сформовано та проведено розрахунки за даними Державної казначейської служби України [9] та Державної 
служби статистики України [10] без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас-
тополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Згідно з формулою, наведеною на рис. 2, можна зробити висновок, що під час збільшення обсягу се-
редньорічних доходів населення області на 1 млн грн середньорічний рівень покриття видатків власними 
доходами зведеного обласного бюджету може зрости на 0,0001%. Водночас коефіцієнт парної детермі-
нації R2 = 0,765 означає, що зростання рівня покриття видатків власними доходами зведеного обласного 
бюджету на 76,5% обумовлюється динамікою доходів населення області. Отже, рівень достовірності 
рівняння регресії, що формалізує вплив середньорічних доходів населення області на середньорічний 
рівень покриття видатків власними доходами зведеного обласного бюджету, є високим і достатнім для 
його подальшого використання в аналізі та прогнозуванні.

Інша інтерпретація коефіцієнта детермінації – рівень достовірності рівняння регресії, що формалізує 
вплив доходів населення області на надходження до зведеного обласного бюджету (без урахування між-
бюджетних трансфертів). У нашому випадку цей рівень наближений до 1, тому є високим. Також варто 
розрахувати коефіцієнт еластичності (E(x)) результуючої ознаки за факторною за формулою:

      (1)
де a1 – коефіцієнт лінійної регресії, який засвідчує, на скільки одиниць змінюється результуюча озна-

ка під час зростання факторної ознаки на 1 одиницю;
х – середнє значення факторної ознаки;
y(x) – середнє значення результуючої ознаки.
Використовуючи формулу (1), визначимо коефіцієнт еластичності рівня покриття видатків власними 

доходами зведених обласних бюджетів України за доходами населення областей:

     (2)
Отже, згідно з формулою (2) у процесі зростання доходів населення області на 1% рівень покриття 

видатків власними доходами зведеного обласного бюджету може зрости на 0,2%.
Інший фактор, який значно впливає на місцеві фінанси в умовах децентралізації владних повнова-

жень, зважаючи на частку від податку на доходи фізичних осіб у структурі власних надходжень місцевих 
бюджетів, є чисельність наявного населення України в регіональному розрізі. Після дослідження впливу 
середньорічних доходів населення областей на середньорічний рівень покриття видатків власними до-
ходами зведених обласних бюджетів України за 2014–2017 рр. доцільно провести аналогічну оцінку 
впливу чисельності наявного населення областей України. Для цього по осі абсцис відкладемо середньо-
річні значення чисельності наявного населення областей України та міста Києва, а по осі ординат – се-
редньорічні рівні покриття видатків власними доходами зведених обласних бюджетів України та міста 
Києва за 2014–2017 рр. У результаті одержуємо графік, що формалізує вплив середньорічної чисельності 
наявного населення областей на середньорічний рівень покриття видатків власними доходами зведених 
обласних бюджетів України за 2014–2017 рр. (рис. 3). 
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Рис. 3. Формалізація впливу чисельності наявного населення областей на середньорічний рівень 
покриття видатків власними доходами зведених обласних бюджетів України за 2014–2017 рр.

Джерело: Сформовано та проведено розрахунки за даними Державної казначейської служби України [9] та Державної 
служби статистики України [10] без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас-
тополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Згідно з формулою, наведеною на рис. 3, можна зробити висновок, що під час зростання середньо-
річної чисельності наявного населення області на 1 тис. осіб середньорічний рівень покриття видатків 
власними доходами зведеного обласного бюджету може зрости на 0,009%. Водночас коефіцієнт парної 
детермінації R2 = 0,488 означає, що зростання рівня покриття видатків власними доходами зведених об-
ласних бюджетів на 48,8% обумовлюється динамікою середньорічної чисельності наявного населення 
області. Відтак рівень достовірності рівняння регресії, що формалізує вплив середньорічної чисельності 
наявного населення області на рівень покриття видатків власними доходами зведеного обласного бю-
джету (без урахування міжбюджетних трансфертів), є середнім і достатнім для його подальшого вико-
ристання в аналізі та прогнозуванні. Використовуючи формулу (1), визначимо коефіцієнт еластичності 
рівня покриття видатків власними доходами зведених обласних бюджетів України за доходами населен-
ня областей:

      (3)

Отже, згідно з формулою (3) у процесі збільшення середньорічної чисельності населення області на 
1% середньорічний рівень покриття видатків власними доходами зведеного обласного бюджету може 
зрости на 0,37%.

Висновки. Отже, за результатами проведеного аналізу основними шляхами покриття видатків міс-
цевих бюджетів власними доходами під час модернізації фіскальної політики в Україні є, по-перше, 
поглиблення реформи фінансової децентралізації щодо пошуку нових джерел формування власних фі-
нансових ресурсів місцевими бюджетами; по-друге, посилення регіональної фіскальної політики щодо 
знаходження резервів для зменшення обсягу державних видатків; по-третє, забезпечення сприятливих 
передумов для зростання добробуту громадян, нівелювання диспропорцій у регіональному розподілі до-
ходів населення і, відповідно, зниження потоку трудових емігрантів.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ФІСКАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ

У результаті дослідження соціально-економічних показників, індикаторів добробуту громадян отримано до-
статньо ґрунтовні дані, що підтверджують існування значних дисбалансів соціального характеру в Україні. Таке 
дослідження засвідчує наявність трьох етапів становлення економіки України з чітко вираженими фазами зрос-
тання, спаду та криз. Доведено, що лише протягом третього періоду уряд країни розпочав повною мірою забезпе-
чувати виконання основної своєї функції – соціально-економічного розвитку, про що свідчить зростання соціальних 
показників та добробуту населення, а також підвищення якості здійснюваних заходів в економічній та фіскальній 
сферах. Також досліджено, що соціальна сфера напряму пов’язана з фіскальною політикою, яка проявляється за-
вдяки перерозподілу доходів через податки, фінансування соціальної сфери за допомогою видатків бюджетів під 
час критичного стану запозичень держави.

Ключові слова: ВВП, фіскальна політика, соціально-економічна політика, коефіцієнт Джині, доходи громадян, 
податок на доходи фізичних осіб, податкове навантаження.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИСКАЛЬНАЯ СРЕДА УКРАИНЫ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСБАЛАНСОВ

В результате исследования социально-экономических показателей, индикаторов благосостояния граждан по-
лучено достаточно основательные данные, подтверждающие существование значительных дисбалансов соци-
ального характера в Украине. Такое исследование подтверждает наличие трех этапов становления экономики 
Украины, с четко выраженными фазами роста, спада и кризисов. Доказано, что только в течение третьего 
периода правительство страны начало в полной мере обеспечивать выполнение основной своей функции – социаль-
но-экономического развития, о чем свидетельствуют в частности рост социальных показателей и благососто-
яния населения, а также повышение качества проводимых мероприятий в экономической и фискальной сферах. 
Также доказано, что социальная сфера напрямую связана с фискальной политикой, которая проявляется через 
перераспределение доходов через налоги и финансирование социальной сферы с помощью расходов бюджетов при 
критическом состоянии заимствований государства.

Ключевые слова: ВВП, фискальная политика, социально-экономическая политика, коэффициент Джини, дохо-
ды, налог на доходы физических лиц, налоговая нагрузка.
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The economic situation in Ukraine over the last twenty-eight years has been characterized by considerable variability. 
The level of GDP growth was extremely low, the incomes of citizens were lower than in developed and developing countries, 
the level of social protection of citizens was and still remains insufficient to ensure the quality of life of citizens, such indica-
tors did not allow Ukraine to occupy a prominent place in the global economic rankings. While unstable fiscal policies, un-
balanced public finances, and monetary policy problems did not allow us to form an effective institutional environment that 
would ensure a steady socio-economic development of Ukraine. To study the macroeconomic situation in Ukraine, analysis 
of the chosen fiscal strategy and tactics, it is advisable to analyze individual «markers» – fiscal instruments that provided 
such fiscal indicators, from which sources they were formed and which led to the need for their formation at that level. It 
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is also important to determine how the fiscal policy was influenced, GDP changed, what factors influenced its dynamics. 
To understand the socioeconomic situation of the country, it is necessary to determine whether the standard of living of the 
population has changed, the welfare of citizens, the investment climate, or the distribution of income in Ukraine is uniform, 
it is necessary to analyze the indicators of inflation and the level of GDP per capita in Ukraine.

The aim of the work is to study the socio-economic situation, to analyze the impact of fiscal instruments on the welfare 
of citizens and to suggest ways to increase social and economic development in Ukraine.

As a result of the socio-economic indicators study, indicators of well-being of citizens were obtained that confirm the 
existence of significant imbalances of social character in Ukraine. This study confirms the existence of three stages of the 
Ukrainian economy, with clearly defined phases of growth, recession and crises. It has been proved that only during the 
third period the government of the country began to fully implement its main function – social and economic development, 
as evidenced in particular by the growth of social indicators and welfare of the population, as well as improving the quality 
of the measures taken in the economic and fiscal spheres. It has also been proved that the social sphere is directly related 
to fiscal policy, which manifests itself through the redistribution of income through taxes and financing of the social sphere 
through budget expenditures and under the critical state of state borrowing,

Key words: GDP, fiscal policy, socio-economic policy, Gini coefficient, citizen’s incomes, personal income tax, tax 
burden.

Постановка проблеми. Економічна ситуація в Україні протягом останніх двадцяти восьми років 
вирізнялася значною строкатістю. Рівень зростання ВВП був надзвичайно низьким, доходи громадян 
були нижчими, ніж у розвинених країнах та країнах, що розвиваються, рівень соціального захисту гро-
мадян був і залишається недостатнім для забезпечення якісного життя громадян. Саме такі індикатив-
ні показники не дозволили Україні зайняти чільне місце в глобальній економічній площині. У той час 
нестабільна фіскальна політика, розбалансовані державні фінанси, проблеми в монетарній політиці не 
дали можливості сформувати ефективне інституційне середовище, яке б забезпечило поступальний со-
ціально-економічний розвиток України. Для дослідження макроекономічного становища України, ана-
лізу вибраної фіскальної стратегії і тактики доцільно проаналізувати окремі «маркери» – фіскальні ін-
струменти, які забезпечили саме такі статистичні фіскальні показники (видатків, доходів та державного 
боргу), з яких джерел вони формувалися і що призвело до потреби їх формування на такому рівні. Також 
важливо визначити, як під впливом фіскальної політики змінювався ВВП, які фактори вплинули на його 
динаміку. Для розуміння соціально-економічного становища країни доцільно визначити, як змінилися 
рівень життя населення, добробут громадян, інвестиційних клімат, чи рівномірним є розподіл доходів в 
Україні. Крім того, варто провести аналіз показників інфляції та розрахувати рівень ВВП на одну особу 
в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню економічної кон’юyктури, проблемі по-
будови ефективного інституційного економічного середовища, питанню формування якісної фіскаль-
ної політики в Україні присвячені праці таких науковців: А. Гальчинський, В. Зимовець, В. Суторміна, 
В. Федосов, В. Андрущенко, Т. Богдан, І. Богдан, А. Крисоватий, С. Юрій, О. Десятнюк, Ю. Іванов, 
В. Дем’янишин, О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Валігура, О. Десятнюк, В. Мельник, Л. Сідельникова та 
інші. Проте жодному із них не вдалося виробити цілісну модель забезпечення соціально-економічного 
розвитку України за допомогою інструментів фіскальної політики. Однак здобутки цих вчених важко 
переоцінити, адже кожен із них зробив значний внесок у розробку середовища економічного зростання 
та підвищення добробуту громадян.

Мета роботи. Дослідити соціально-економічну ситуацію, проаналізувати вплив фіскальних інстру-
ментів на рівень добробуту громадян, виокремити переваги та недоліки здійснюваної фіскальної політи-
ки щодо забезпечення підвищення рівня соціального та економічного розвитку в Україні. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження соціально-економічної ситуації, рівня добробуту 
громадян та впливу фіскальних інструментів на них в Україні використані загальнонаукові та емпіричні 
методи економічної науки, що ґрунтуються на системному підході, зокрема методи наукового пізнання: 
діалектичний і логічний, аналізу та синтезу, узагальнення, графічного наукового абстрагування.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи макроекономічні та соціальні параметри в довгостро-
ковій динаміці, можна зрозуміти, чому, незважаючи на позитивну динаміку ВВП, із середньоєвропей-
ськими показниками перерозподілу валового внутрішнього продукту через доходи бюджету країни, до-
статнім рівнем видатків держави, зі збалансованою борговою політику в країні протягом двох останніх 
етапів економіки, які ми виділили, досі рівень соціально-економічного становища в Україні є одним із 
найгірших серед країн Європи, а інвестиційний клімат – один із найгірших у світі. 

Логіка дослідження в такому аспекті дозволить розібратися в загальнодержавній фіскальній концеп-
ції антициклічного регулювання економіки, яка буде ефективною та дієвою в умовах перехідного етапу 
від економіки трансформацій до економіки стабільності та соціального добробуту.
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Найважливішою складовою, що дає змогу говорити про ефективний розвиток держави, є рівень до-
ходів діяльних осіб та домогосподарств. Адже саме рівень доходів населення формує попит, здатність 
заощаджувати, що в майбутньому може трансформуватися в інвестиції, тоді як отримані доходи забезпе-
чують купівельну спроможність на різні категорії товарів та послуг. Це призводять до розвитку галузей 
економіки всередині країни. Добробут громадян – це показник комфорту життя в країні, індикатор стій-
кості до трудової міграції. Саме ці чинники знижують ризики економічної нестабільності, економічного 
спаду. Високий рівень життя населення є потужним інструментом запобігання економічним колапсам.

Динаміка мінімальної заробітної плати у гривневому еквіваленті в Україні протягом 1996–2017 років 
характеризується щорічним зростанням. Якщо проаналізувати динаміку мінімальної заробітної плати в 
доларовому еквіваленті, ситуація є дещо іншою (Рис. 1).

Рис. 1. Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні  
на 1 січня відповідного року у грн. та дол. США*

*Авторська побудова на основі: www.ukrstat.gov.ua

Аналіз динаміки мінімальної заробітної плати в Україні засвідчує зростання абсолютних показників 
у гривневому еквіваленті, проте така динаміка є надто пологою, що підтверджує зростання стандартів 
життя населення досить повільними темпами. Лише 2017 року мінімальна заробітна плата зросла більш 
ніж удвічі. Однак, якщо аналізувати динаміку мінімальної заробітної плати в доларовому еквіваленті, 
спостерігалася надзвичайно тривожна ситуація, яка свідчить про низький рівень добробуту громадян 
України. Зміна розміру мінімальної заробітної плати в доларовому еквіваленті лише підтверджує ци-
клічні коливання в соціально-економічній сфері країни та доводить існування трьох етапів економічного 
розвитку України. Рівень мінімальної заробітної плати у 1996–2004 році зростав досить повільно. Якщо 
1996 року громадяни отримували 7,94 дол. США мінімальної зарплати щомісяця, то у 2004 році рівень 
зріс до показника 38,68 дол. США. Із 2004 по 2007 рік для економіки України було характерне деяке 
економічне піднесенням, на що вказують такі показники: 2005 року зарплата становила 51,88 дол. США, 
2006 р. – 69,31 дол. США, у 2007 передкризовому році – 79,21 дол. США., протягом чотирьох років рі-
вень мінімальної заробітної плати зріс більш ніж удвічі. 2008 року динаміка мінімальної зарплата зросла 
до 143,55 дол. США. Проте третій етап становлення економіки, який пов’язаний з негативними полі-
тичними подіями в Україні, військовою агресією зі сторони РФ, характеризувався значним зниженням 
рівня добробуту громадян. Мінімальна заробітна плата в Україні різко знизилася і 2015 року становила  
50,75 дол. США. Причиною таких дисбалансів була значна девальвація гривні.

Зниження рівня мінімальної заробітної плати в розрахунку на долари вказує на значне зменшення ку-
півельної спроможності громадян, здатність заощадити, зубожіння населення. Починаючи з 2015 року, 
в Україні спостерігається міграційний бум населення, переважно пов’язаний із трудовою сферою. Це є 
негативним фактором соціально-економічного розвитку країни. Проте варто зазначити й позитивні тен-
денції в економіці України, які відбувалися в післякризовий період, – різке зростання рівня мінімальної 
заробітної плати в Україні 2017 року. Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України 
на 2017 рік» розмір мінімальної заробітної плати було визначено та законодавчо закріплено на рівні  
3200 грн., що 2017 року становило 114,04 дол. США. Це свідчить про поступове відновлення позитивної 
соціально-економічної динаміки в Україні і поступове зростання добробуту громадян. 
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Дослідження динаміки середнього рівня доходів громадян є важливим, адже відображає добробут 
громадян та дає змогу визначити зміну економічної та соціальної кон’юнктури в Україні (Рис. 2).

Рис. 2. Динаміка середнього рівня доходів громадян в Україні протягом 1996–2017 рр. 

Середній рівень доходів громадян в Україні протягом 1996–2017 рр. збільшувався, наприклад, се-
редні доходи протягом цього періоду зросли у 52 рази. Проте до 2004 року таке зростання було доволі 
повільним, що чітко відображає динаміку мінімальної заробітної плати та інших проаналізованих ма-
кроекономічних та соціальних показників. На другому етапі економічного становлення України (2004–
2013 рр.) спостерігалися швидші темпи зростання середнього рівня доходів громадян. На третьому етапі 
(2013–2017 рр.) зростання таких показників збереглося. 

Аналіз рівня середніх доходів громадян у доларовому еквіваленті дає змогу оцінити динаміку реаль-
них доходів громадян, а не номінальних. Згідно з таким аналізом можна підтвердити існування трьох 
соціально-економічних циклів в Україні. Безпосередньо з 1996 до 2004 рр., коли розвиток соціально-еко-
номічного середовища в Україні був досить повільним, доходи громадян почасти мали строкату динамі-
ку. Фінансова криза 1998 року в РФ мала негативний вплив на динаміку доходів громадян: знизилися із 
показника 54,65 дол. США у 1996 році до 28,44 дол. США у 1999 році, однак вже з наступного року цей 
показник почав поступово зростати. 

Якщо порівняти динаміку зміни доходів у другому періоді, то він відзначився швидшими темпами 
зростання, що може свідчити про поступове підвищення добробуту громадян. Із 2004 року до 2013 року 
середній рівень доходів громадян в Україні зріс від 83,91 дол. США до 345,2 дол. США з незначним 
коливанням у бік зниження в період фінансово-економічної кризи 2008-2009 року. Тоді відбулося зни-
ження із 198,73 дол. США у 2007 року до рівня 181,69 дол. США у 2009 року. Однак у наступні чотири 
роки доходи значно зростали. 

Третій етап, який був насичений негативними подіями – агресією з боку Російської Федерації, при-
звів до значного зниження рівня соціально-економічного розвитку. Рівень середніх доходів громадян 
зменшився до 129,98 дол. США у 2015 році. Проте вже 2016 року вдалося досягти збільшення середніх 
доходів громадян до рівня 143,24 дол. США, який продовжує зростати досі.

Незважаючи на це, рівень доходів громадян і рівень оплати праці в Україні є одним із найнижчих у 
світі, його можна порівняти з країнами Африки та малорозвиненими країнами Азії (Рис. 3).

 де –  найвищі доходи 
 найнижчі доходи.

Рис. 3. Рівень заробітної плати в країнах світу у 2015 р., дол. США [1]. 
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У рейтингу країн за середнім рівнем заробітної плати в світі Україна займала 66 місце із 78 проаналі-
зованих (Додаток И). Середній рівень доходів українців є нижчим, ніж у Росії (44 місце), Гані (50 місце), 
Ірані (56). Найвище в цьому рейтингу розмістилися Монако, Ліхтенштейн, Швейцарія – країни, у яких 
рівень середніх доходів громадян перевищує українські більше ніж у 33,74 рази у Швейцарії, у 48,70 у 
Ліхтенштейні та у 80 разів у Монако. 

Незважаючи на позитивну динаміку, яка спостерігалася в Україні протягом аналізованого періоду, 
рівень доходів громадян залишається надзвичайно низьким. Низькі доходи є причиною низького рівня 
купівельної спроможності громадян, які викликають негативні ланцюгові зв’язки в економіці країни. 
Низька купівельна спроможність громадян приводить до зниження рівня попиту на товари і послуги в 
країні, а це своєю чергою призводить до зниження рівня виробництва товарів, робіт та послуг, до зрос-
тання безробіття і як наслідок до порушення економічної рівноваги в країні. 

Наступним індикатором, який дає змогу оцінити рівень розвитку країни та добробуту громадян, є 
показник валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу. Динаміка такого показника до-
зволить визначити, як змінилися показники соціально-економічного розвитку в Україні і як це вплинуло 
на рівень життя населення загалом (Рис. 4).

Рис. 4. Валовий внутрішній продукт в Україні у розрахунку на одну особу (в дол. США) [4].

Протягом 1996–2017 років економіка України мала достатньо нерівномірну структуру. За цей період 
можемо спостерігати три періоди, протягом яких відбулися достатньо глибокі кризи – економічні спади. 
2000 рік, коли показник ВВП на одного громадянина впав до найнижчого рівня за весь аналізований 
період – 632,41 дол. США, можна характеризувати як час найбільшої депресії в Україні. Порівнюючи 
з піковим 1997 роком, показник ВВП на душу населення зменшився на 36 %. Причиною такого різко-
го зниження була економічна криза, яка відбулася в Російській Федерації і мала негативний вплив на 
економіку України. Незначний рівень добробуту громадян, порівнюючи з розвиненими країнами світу, 
знизився до критичного. Економіка України опинилася в скрутному становищі, що загрожувало втратою 
фінансової незалежності і глобальним зубожінням населення. Однак уже в наступні періоди уряд Укра-
їни, провівши глобальні макроекономічні маніпуляції, змінивши фінансове, податкове законодавство 
з чітким орієнтуванням на дискреційні фіскальні інструменти, зумів стабілізувати економічну ситуа-
цію, зменшити дисбаланси та вивести економіку України на позитивний вектор розвитку. Так економіка 
України з 2001 року до 2008 року зросла в 6,14 разів, якщо аналізувати рівень створеного в країні ВВП 
на душу населення. 

Наступний етап економічного спаду можна пов’язати зі світовою фінансово-економічною кризою 
2008–2009 рр. Досягнувши значення ВВП на рівні 3881,38 дол. США на душу населення у 2008 році, 
у 2009 р. такий показник знизився до рівня 2540,54 дол. США, тобто на 34,5 %, українській владі все 
ж вдалося втримати економічні показники, не дозволивши їм знизитися до значення 90-х років. І вже у 
наступному 2010 році ВВП України на душу населення знову почав зростати, досягши найвищого по-
казника 2013 року на рівні 4024,1 дол. на одного громадянина. 

Третій соціально-економічний цикл, який розпочався 2014 року, знаменувався значним зниженням ана-
лізованого індикатора до рівня 2938,83 дол. США/громадянина, у 2015 р. – 2120,48 дол. США, що становило  
– 47 % від показника 2013 року. Тоді як у 2016 та 2017 роках спостерігався деякий позитивний тренд 
економічного зростання, у 2016 р. показник становив 2181,22 дол. США, у 2017 році – 2633,59 дол. США 
на одного громадянина України. 
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Третій період економічного розвитку України можна вважати найбільш важким і депресивним. Еко-
номіка України опинилася в надзвичайно стресовому стані, населення країни зменшилося з 45,55 млн. 
чол. у 2013 р. до 42,58 млн. чол. у 2017 році. Зменшення кількості населення свідчить про негативний 
соціально-економічний клімат в країні. Громадяни, які не задоволені рівнем життя, соціальним захистом 
і економічними показниками, створили ситуацію несприйняття, що призвело до загострення соціально-
політичних настроїв населення. Теперішнє соціально-економічне становище країни є наслідком тенден-
цій попередніх періодів. Недостатній рівень оплати праці протягом усього періоду незалежності країни, 
непрозорі умови державного управління, корупція, інфляція, відсутність свободи слова та недотримання 
верховенства права, постійний економічний та політичний тиск зі сторони РФ – це ті чинники, які мали 
велике значення під час становлення економіки країни, соціального захисту громадян та добробуту на-
селення України. 

Якщо порівняти рівень доходів домогосподарств з показником валового внутрішнього продукту на 
одне домогосподарство, а також рівень витрат та можливість заощаджувати громадянами України, мож-
на одержати реальну картину соціально-економічного стану країни, визначити показники купівельної 
спроможності, встановити основні види затрат в Україні. Це дозволить виробити чіткі рекомендації 
щодо подолання негативних економічних проявів та забезпечить економічне зростання на довгостроко-
ву перспективу.

Аналіз середнього рівня доходів та витрат домогосподарств свідчить про такі тенденції (Рис. 5).

Рис. 5. Динаміка доходів та витрат у розрахунку на одне домогосподарство в 1999–2017 рр. (грн.) [4]

Аналізуючи дані, наведені на рис. 5, бачимо, що спостерігалося щорічне зростання доходів у грив-
невому еквівалентів, це ж стосувало ся і витрат. Проте така тенденція може бути оманливою, адже вона 
не враховує рівень інфляції та девальвацію національної валюти. Тому доцільно проаналізувати зміни 
видатків та доходів домогосподарств в розрахунку на дол. США, що дозволить чітко окреслити соціаль-
но-економічні процеси в країні, виявити тенденції, коливання, етапи зростання та зниження добробуту 
громадян, соціального та економічного рівня розвитку.

Рис. 6. Динаміка доходів та витрат у розрахунку на одне домогосподарство у 1999–2017 рр.  
(дол. США) [4]



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

103

© Т. Я. Маршалок

Стан добробуту громадян в Україні є досить нерівномірним, що і характеризує загальнодержавну 
макроекономічну динаміку. Необхідно відзначити, що з 1999 до 2004 року спостерігалася ситуація, коли 
видатки домогосподарств перевищували їх доходи. Це може свідчити про витрачання коштів громадяна-
ми, які або були накопичені в минулому, або ж отримувалися тіньовим шляхом. У країні була відсутньою 
можливість особистих заощаджень. Така ситуація підтверджує негативні тенденції в соціально-еконо-
мічному житті країни, які не дали змоги ефективно їй розвиватися. Проте з 2004 року країна розпочала 
шлях до соціально-економічного зростання, яке тривало до 2009 року, коли відбулося незначне скоро-
чення доходів та витрат домогосподарств. Зростання доходів домогосподарств в Україні продовжувало-
ся до 2013 року. Також у цей період спостерігалося збільшення доходів швидшими темпами, ніж зрос-
тали витрати домогосподарств. Якщо 2004 року рівень доходів домогосподарства становив 1595,35 дол. 
США, витрати становили 1658,84 дол. США, то 2008 року вони зросли до показника 4781,23 дол США, 
тоді як витрати становили 4091,88 дол. США. Як зазначалося, 2009 року відбулося незначне зниження 
показників, причиною якого стала світова фінансово-економічна криза. Проте зростання відновилося 
вже 2010 року і тривало до 2013 року, коли показник піднісся до рівня 6689,66 дол. США за доходами 
домогосподарства і до рівня 5728,16 дол. США. за витратами. Також спостерігалося збільшення різниці 
між доходами та витратами. Такі макроекономічні тенденції дають можливість говорити про зростання 
добробуту громадян та підвищення можливості заощаджувати, тоді як заощадження громадян – це по-
тенційний ресурс для розвитку економіки, зростання виробництва, пожвавлення економічних процесів.

Із кінця 2013 року в Україні розпочався наступний етап, і вже в 2014–2015 рр. настала стадія соціаль-
но-економічного спаду. Зокрема, різко зменшилися доходи до 2615,85 дол. США та витрати до 2476 дол. 
США – це лише 40% показника 2013 року. Незважаючи на пожвавлення економіки країни, не вдалося 
досягти показника 2013 року. 2017 року доходи в розрахунку на одне домогосподарство в рік досягли 
3491,89 дол. США, або ж рівня 2007 року. Це може свідчити про те, що соціально-економічне становище 
країни знизилося до показників десятирічної давності. Проте таким негативним циклічним процесам є 
своє логічне обґрунтування, яке загалом пов’язане зі значною втратою економічного потенціалу, війною, 
міграцією населення країни за кордон, водночас доходи, отримані за кордоном, не обліковуються і не 
зараховуються до офіційної статистики доходів домогосподарств. Однак в Україні все ж спостерігається 
оптимістичний сценарій економічного розвитку, який підтверджується аналізом макроекономічних по-
казників, хоч рівень розвитку і є досить повільним.

Попри оптимістичну динаміку розвитку соціально-економічного середовища в Україні, варто дослі-
дити спрямованість видатків домогосподарств. Аналізуючи дані, наведені Державною службою статис-
тики України, констатуємо, що основною статтею витрат громадян у країні є витрати на продукти харчу-
вання, оплату комунальних послуг, тоді як найменше громадяни витрачали на відпочинок та непобутові 
товари, до яких належить одяг і взуття. Динаміка таких показників подана на графіку, який чітко відо-
бражає рівень добробуту громадян. Аналіз статистичних даних дозволяє зробити висновки про рівень 
соціального розвитку та здатність до заощадження (Рис. 7). 

Рис. 7. Динаміка витрат домогосподарства за видами у 1999–2017 рр. (у %) [4].
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Найбільшою статтею витрат домогосподарств є витрати на продукти харчування, які коливалися в меж-
ах від 64,2 % у 1999 р. до 48,9 % у 2008 році. Це доводить недостатньо ефективну економічну та соціальну 
кон’юнктуру. Видатки на продукти харчування, які перевищували 50 %, є свідченням нездатності заоща-
джувати, витрачати достатньо коштів на освіту, оздоровлення чи відпочинок. Відповідно до світових стан-
дартів це підтверджує бідність громадян та нездатність до споживання необхідної кількості суспільних 
благ. У 1999-2008 рр. спостерігалася позитивна динаміка і, як зазначалося, видатки на продукти харчуван-
ня та безалкогольні напої (первинні потреби) знизилися до 48,9 % у 2008 році. Проте 2009 року динаміка 
знову змінилася на негативну, про що свідчить зростання видатків на первинні потреби (харчування). Зо-
крема, 2009 року такий показник зріс до 50 %, 2010 – до 51,6 %, і до 2013 року не був меншим ніж 50 %. Цей 
показник підвищився 2015 року до значення 53,1 %. 2014 року соціально-економічна ситуація в Україні 
почала покращуватися, і вже 2017 року такий показник зменшився до рівня 47,9 %, що є найнижчим про-
тягом аналізованого періоду. Однак спостерігається підвищення рівня видатків домогосподарств на оплату 
комунальних платежів, які у 2002-2013 роках коливалися в межах 10,5 % у 2002 році до 9,9 % у 2013 році. 
Проте вже у 2015 році комунальні витрати домогосподарства значно зросли і становили 11,7 %, а вже 
2017 року піднялися до 17 %. Це стало додатковим навантаженням для громадян і призвело до зменшення 
витрат на продукти першої необхідності. Водночас інші видатки залишилися майже на рівні попередніх 
років. Перерозподіл витрат є результатом зміни політики держави – підвищення тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги. Саме тому пріоритетом держави повинне бути зростання доходів домогосподарств, які 
дадуть можливість громадянам переорієнтувати свої витрати на інші послуги та товари. Переорієнтація 
видатків може бути локомотивом для розвитку галузей економіки, зростання рівня споживання, підвищен-
ня попиту та пропозиції. Це своєю чергою призведе до підвищення доходів бюджету країни, які більшою 
мірою можуть спрямовуватись на державні видатки соціально-економічного характеру. 

Для виявлення чинників і факторів макроекономічних дисбалансів доцільно проаналізувати рівень 
доходів домогосподарств і яка їх частка перерозподіляється через валовий внутрішній продукт. Це до-
зволить визначити, яку частину ВВП одержують громадяни у вигляді доходів, що є основним індикато-
ром добробуту громадян (Табл. 1) [11].

Таблиця 1
Структура домогосподарств та їх чисельність в Україні

Роки

Показники 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Населення (тис. чол.) 49918 49430 48923 48457 48004 47622 47281 46930 46646 46372,7

Середня чисельність одного домогосподарства 2,77 2,76 2,73 2,71 2,62 2,62 2,61 2,60 2,60 2,60
Кількість домогосподарств в Україні 18021 17909 17921 17881 18322 18176 18115 18050 17941 17836

Роки

Показники
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Населення (тис. чол.) 46144 45963 45779 45634 45553 45426 42929 42761 42585
Середня чисельність одного домогосподарства 2,60 2,59 2,59 2,58 2,58 2,58 2,59 2,58 2,58
Кількість домогосподарств в Україні (тис.) 17748 17746 17675 17688 17656 17607 16575 16574 16506

Кількість домогосподарств в Україні протягом аналізованого періоду зменшувалася. Це може свід-
чити про негативні наслідки в суспільному середовищі. Якщо 1999 року кількість домогосподарств в 
Україні становила 18021 тис., то вже 2017 року їх кількість зменшилася до 16506 тис. Протягом 18 років 
кількість домогосподарств зменшилася на 1515000.

Аналіз доходів домогосподарств у відношенні до ВВП вирізняється такими тенденціями (Рис. 8). 
Домогосподарства протягом 1999–2004 років акумулювали через свої доходи від 43,64% ВВП у 1999 

році до 58,31 % ВВП у 2003 році, тоді як витрати в цьому періоді були вищими і становили 55,06 % ВВП 
у 1999 році, проте їх частка, порівнюючи з доходами, зменшувалася і 2004 року становила 60,63 % ВВП. 
Зважаючи на те, що для аналізу використано лише статистику, подану Державною службою статистики 
України, яка не враховує доходи, отримані нелегальним шляхом, міграційні доходи або ж доходи за-
робітчан, а рівень витрат також може мати певну похибку, що пов’язано з розвитком стихійної торгівлі, 
безконтрольної зі сторони держави, це могло вплинути на отримані показники, відповідно до яких ви-
трати протягом 1999 – 2004 років перевищували доходи громадян. Такі тенденції протягом першого 
періоду економічного становлення ще раз засвідчують наявність значних дисбалансів, безконтрольності 
економічних та соціальних процесів того часу, неякісних інститутів державного управління, відсутність 
дієвих законодавчих норм, формування олігархічної державної системи.
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Рис. 8. Частка доходів та витрат домогосподарства до ВВП (%)*
*Авторська розробка на основі даних: www.ukrstat.gov.ua

Ситуація змінилася 2004 року, (другий етап розвитку України). У 2004–2008 роках доходи громадян 
зростали швидшими темпами, ніж витрати, про що свідчать статистичні дані. Проте, незважаючи на 
перевищення доходів над витратами, з 2005 до 2008 року відносні показники знижувалися, причиною 
цьому були негативні економічні фактори як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Це засвідчує 
те, що валовий внутрішній продукт перерозподілявся не ефективно, не сприяючи зростанню добробуту 
громадян, формувався тіньовий сектор економіки, громадяни приховували доходи та виплати зарплати 
в «конвертах». Протягом другого етапу найнижчий показник зафіксовано в 2008 році (51,44 % ВВП – 
доходи та 43,57 % ВВП – витрати). Проте з 2009 року показник перерозподілу почав зростати і досяг 
найвищих значень у 2009, 2010 та 2013 роках. 

Із початком третього економічного етапу в Україні показники знову знизилися. 2014 року вони до-
сягли значення 45,83 % за доходами до ВВП і 40,66% за витратами до ВВП.

Безперечно, валовий внутрішній продукт (ВВП) – один із найважливих показників розвитку еконо-
міки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у 
сфері матеріального та нематеріального виробництва. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготов-
лених цими одиницями для кінцевого використання. ВВП – сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей 
разом із чистими податками на продукти (ПДВ), (ЧПІ) не зарахованими до неї:

ВВП = ∑ ВДВ + ПДВ, (ЧПІ)      (1)
ВВП визначають як суму первинних доходів, розподілених економічними одиницями-резидентами 

між виробниками товарів та послуг: оплата праці найманих працівників, чисті податки на виробництво 
та імпорт, валовий продукт та валові змішані доходи. 

Використання ВВП – кінцеве споживання товарів та послуг, валове накопичення основного капіталу, 
зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте надбання цінностей і сальдо експорту та імпорту 
товарів і послуг [7].

Відповідно до методу «кінцевого використання» ВВП та відповідно до отриманих показників, по-
даних на рисунку 9, можна констатувати, що валовий внутрішній продукт переважно розподілений на 
використання домогосподарствами, проте достатньо високим є показник перерозподілу ВВП на сек-
тор державного управляння, нерівномірними та меншими у певні періоди є суми ВВП, перерозподілені 
на валове нагромадження. Водночас експорт товарів і послуг протягом всього аналізованого періоду є 
меншим від імпорту, окрім декількох років, що призводить до негативного торгового сальдо і відтоку 
капіталу з країни. А це негативний чинник економічного розвитку та бар’єр на шляху побудови стійкої 
системи економічного зростання (Рис. 9). 

Аналіз наведених статистичних показників щодо розподілу ВВП за витратним методом дає змогу ви-
ділити певні особливості. Витрати на сектор державного управління, тобто на утримання органів держав-
ного управління центрального та місцевого значення, некомерційних та бюджетних організацій, фондів 
соціального страхування в Україні, протягом аналізованого періоду залишаються сталими і коливаються 
в межах 18,40 % у 2002 році та 20,40 % у 2017 році. Отже, витрати на утримання державного апарату в 
Україні є майже однаковим незалежно від етапу економічного розвитку. Тобто в умовах економічного 
розвитку діяльність державних службовців не стимулюється і є такою ж, як і в умовах економічних спа-
дів. Це може бути причиною корупційних діянь зі сторони працівників державних органів, неякісного та 
неефективного виконання своїх функційних обов’язків. 
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Рис. 9. Розподіл ВВП за деякими ознаками кінцевого споживання [10; 9]

Що ж стосується валового нагромадження, то такі процеси є відповідними тенденціям економічної 
кон’юнктури в Україні. Зростання нагромадження капіталу тривало протягом 2002–2008 років, тоді як 
2009 року спостерігалося значне його зниження, причиною якого була світова фінансово-економічна 
криза. Позитивний тренд вдалося відновити вже 2010 року. Він тривав два роки, проте 2013 року еко-
номіка країни відчула фінансовий «голод», що виявилося в здатності накопичувати, відтак показник 
накопичення знизився до критичного значення 13,4 % у 2014 році. 2014 року розпочався третій еконо-
мічний етап (так званий період військової агресії). Початок періоду знаменувався глибокою економіч-
ною кризою, що підтверджено динамікою макроекономічних показників. Проте уряду України вдалося 
стабілізувати макроекономічну динаміку, забезпечити розвиток економіки, приріст основних макроеко-
номічних показників, що зрештою дало змогу забезпечити зростання показників нагромадження. 

Аналіз тренду показника валового нагромадження дає змогу констатувати таке:
– чим вищі показники валового нагромадження, тим кращим є інвестиційний потенціал;
– більше нагромадження свідчить про можливість оновлення виробництва, розвитку нових технологій; 
– зростання нагромадження призводить до розширення виробничих потужностей, зростання макро-

економічних показників у майбутньому.
Аналіз торгівельного сальдо України вказує на проблему імпортозалежності країни. Лише у 2002–

2005 роках показник вирізнявся позитивним значенням, становивши 4,38% у 2002 році, 0,84 % у 2005 
році. Це свідчить про те, що 2002 року лише в результаті експортних операцій Україні вдалося прирости-
ти ВВП на 4,38 %. Найбільш успішним у цьому контексті був 2004 рік, коли позитивне торгівельне саль-
до сягнуло 7,67% ВВП. Однак протягом 2006–2017 років в Україні спостерігалися негативні значення 
торгівельного сальдо, найгіршими були 2012 та 2013 роки, коли негативне значення сягнуло більш ніж -8 
% ВВП. Такі тенденції засвідчують відплив капіталу з країни, значну залежність економіки від імпорту, 
споживацьку економіку, що в умовах стратегічного курсу на розвиток сильної конкурентної економіки 
створює значні перешкоди. Тому приріст макропоказників в умовах негативної зовнішньоекономічної 
торгівельної кон’юнктури породжує економічні спади в наступних періодах, саме такі тенденції спосте-
рігалися в Україні. Відтак одним із важливих стимулів економічного розвитку, забезпечення довгостро-
кових позитивних економічних трендів є встановлення позитивної зовнішньо-торгівельної динаміки. 

В умовах дослідження циклічності соціально-економічних процесів необхідно вивчити проблему рів-
номірності розподілу доходів громадян, для якого необхідно проаналізувати коефіцієнт Джині. Коефіці-
єнт Джині – показник нерівності розподілу деякої величини, що приймає значення між 0 і 1, де 0 означає 
абсолютну рівність (величина приймає лише одне значення), а 1 позначає повну нерівність [8].

Аналізуючи коефіцієнт Джині для України в розрізі років, протягом 1995–2016 років, можемо говори-
ти про достатньо рівномірний розподіл доходів між багатими та бідними громадянами в країні (Рис. 10).

Відповідно до поданих даних щодо коефіцієнту Джині можна відзначити, що найгіршими показники 
цього коефіцієнта були у 1995 та 1996 роках і становили «0,393» та «0,352». Це свідчить про достатньо 
помірну диференціацію доходів між бідним та багатим населенням України. З 2002 до 2006 року такий 
коефіцієнт ще знизився і 2016 року впав до найнижчого значення на рівні «0,25». Проте на фоні знижен-
ня валового внутрішнього продукту на одну особу в Україні такі тенденції можуть підтверджувати за-
гальне зубожіння населення. Низькі значення коефіцієнта Джині можна пояснити не тим, що бідне насе-
лення стало багатшим, а навпаки, багатші люди в Україні стали біднішими, зрівнявшись з громадянами з 
середніми та нижче середніх доходами. На фоні інших макропоказників це може свідчити про загальний 



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

107

© Т. Я. Маршалок

негативний стан соціально-економічного середовища країни. Де рівень доходів громадян є надзвичайно 
низьким, валовий внутрішній продукт в розрахунку на одну особу не досягає рівня показників країн, які 
розвиваються. Такі показники свідчать про чутливість України до економічних дисбалансів у країнах-
донорах (країни Європейського союзу, США, донедавна Російська Федерація). Така чутливість спро-
вокована низькими показниками стійкості та запобіжниками подолання економічних дисбалансів. До 
таких запобіжників належать рівень стабілізаційного фонду країни, показник дефіциту бюджету країни, 
розмір Боргу країни у відношенні до ВВП та здатність уряду обслуговувати борг країни.

Рис. 10. Коефіцієнт Джині для України у 1995–2016 рр. [2]

Однак, окрім рівня доходів громадян, іншим важливим показником добробуту є рівень сплати по-
даткових платежів, які, з одного боку, призводять до вилучення частини таких доходів, а з іншого, – над-
ходячи до бюджету країни, перерозподіляються через суспільні блага, спрямовуються на виплату пенсій, 
медичне забезпечення, освіту, оборону, розвиток інфраструктури. 

Аналіз надходження податку на доходи фізичних осіб та Єдиного соціального внеску дає змогу ви-
окремити процес перерозподілу доходів громадян (Табл. 2). 

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску характеризува-
лася зростанням від року до року в гривневому еквіваленті у 2004-2017 роках. Дещо зменшилися надхо-
дження єдиного соціального внеску у 2016 та 2017 роках. Негативна тенденція була зумовлена змінами 
до податкового законодавства. Із 01.01.2016 року ставку ЄСВ було знижено із 34,7 % до 22 %, що і стало 
основною причиною зменшення надходжень цього платежу.

Таблиця 2
Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб та Єдиного соціального внеску  

до Зведеного бюджету України у 2004-2017 роках (млн. грн.) [6]
РОКИ Податок на доходи фізичних осіб Єдиний соціальний внесок
2004 13213 28182
2005 13325 41591
2006 22791 54293
2007 34782 75534
2008 45896 101951
2009 44485 99821
2010 51029 119343
2011 60225 139056
2012 68092 157980
2013 72151 166864
2014 75203 165923
2015 99983 169874
2016 138782 111707
2017 185686 158910

Для аналізу соціально-економічних процесів, які відбувалися в Україні, необхідно визначити рівень 
податкового навантаження на доходи громадян та його динаміку. Для цього потрібно розрахувати суму 
податку на доходи фізичних осіб та Єдиного соціального внеску, що приходиться на одне домогоспо-
дарство, та проаналізувати, яка частина доходів громадян перерозподіляється через бюджет (Рис. 11).
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Рис. 11. Середні показники сплачених податку на доходи фізичних осіб та Єдиного  
соціального внеску в розрахунку на одне домогосподарство (грн, дол. США)* 

*Авторський розрахунок на основі даних http://www.ukrstat.gov.ua/ та http://www.cost.ua/

Аналізуючи наведені показники, можна зауважити їх фактичну циклічність. Незважаючи на номіналь-
не зростання сум сплачених податків у розрахунку на одне домогосподарство, фактичні показники ха-
рактеризуються строкатою динамікою, яка свідчить про відтворення динаміки економічної кон’юнктури 
в Україні. Це ще раз підтверджує, що в період економічного зростання суми податкових надходжень в 
Україні, які сплатили домогосподарства, зростали і пов’язано це зі зростанням доходів. Проте в умовах 
економічної кризи суми податкових платежів, сплачених із доходів громадян, є меншими, ніж у період 
економічної рівноваги. Найгіршою є динаміка з 2014 до 2017 року, коли домогосподарства сплачували 
найменші суми податкових платежів, що пов’язано зі значними економічними втратами, військовою 
агресією та окупацією значної частини території України.

Якщо проаналізувати показник податкового навантаження на доходи домогосподарств, отримаємо 
такі дані (Рис. 12).

Рис. 12. Податкове навантаження на доходи домогосподарства в Україні  
протягом 2004–2017 років (у %)*

*Авторська побудова на основі даних: www.ukrstat.gov.ua, www.minfin.gov.ua

Аналізуючи показники податкового навантаження на доходи домогосподарств в Україні, спостеріга-
ється тенденція, яка відображає антициклічну стратегію уряду саме в соціальній сфері, тоді як в інших 
площинах було доведено застосування дуальної фіскальної стратегії. Зокрема, аналіз циклічних коли-
вань в Україні та заходів фіскального характеру в соціальній сфері, які здійснював уряд, підтверджують 
наші висновки: у період економічного зростання податкове навантаження збільшувалося. Це стосується 
періоду з 2004 по 2008 рік, тоді як 2009 року, у часи світової фінансово-економічної кризи, податкове 
навантаження зменшилося, проте вже у 2010–2013 роках показники знову почали зростати і знизили-
ся лише в умовах погіршення економічної кон’юнктури, що збігалося з принципам антициклічної фіс-
кальної політики. У період зростання застосовуються заходи щодо підвищення навантаження, тоді як 
в умовах економічних спадів держава зменшує податкове навантаження, компенсуючи таке зниження 
фінансуванням за рахунок зовнішніх запозичень або ж використовує попередньо накопичені стабіліза-
ційні фонди. 
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Висновок. У результаті дослідження соціально-економічних показників, індикаторів добробуту гро-
мадян отримано достатньо ґрунтовні дані, що підтверджують існування значних дисбалансів соціально-
го характеру в Україні. Це підтверджує наявність трьох етапів становлення економіки України з чітко 
вираженими фазами зростання, спаду та криз. Доведено, що лише протягом третього періоду уряд країни 
розпочав повною мірою забезпечувати виконання основної своєї функції – соціально-економічного роз-
витку, про що свідчить зростання соціальних показників та добробуту населення, а також підвищення 
якості здійснюваних заходів в економічній та фіскальній сферах. Також підтверджено, що соціальна 
сфера напряму пов’язана з фіскальною політикою, яка проявляється завдяки перерозподілу доходів че-
рез податки та фінансування соціальної сфери за допомогою видатків бюджетів і під час критичного 
стану запозичень держави.
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ПРАГМАТИЗМ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Запропоновано власний методичний підхід до оцінювання ризиків місцевих бюджетів (в тому числі і бюджетів 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в умовах реформування системи місцевого самоврядування та децен-
тралізації влади. На основі визначеної методики проведено оцінку бюджетних ризиків із використанням досто-
вірних емпіричних даних щодо кожного виду ризику – стрімкого падіння доходів місцевих бюджетів та стрімкого 
зростання і падіння видатків місцевих бюджетів за загальним і спеціальним фондами. Закцентовано увагу, що 
показники, отримані внаслідок оцінки ймовірності настання ризику місцевих бюджетів України за доходами і ви-
датками, свідчать про емпіричну об’єктивність існування високого бюджетного ризику. основним виявом якого 
стане невиконання місцевих бюджетів. У даному контексті обґрунтована необхідність запровадження моделей 
та інструментів ризикоорієтованого управління фінансами на місцевому рівні на довготривалу перспективу.
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ПРАГМАТИЗМ ОЦЕНКИ РИСКОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Предложено собственный методический подход к оценке рисков местных бюджетов (в том числе и бюджетов 
объединенных территориальных общин (ОТО) в условиях реформирования системы местного самоуправления и де-
централизации власти. На основе определенной методики проведена оценка бюджетных рисков с использованием 
достоверных эмпирических данных по каждому виду риска – стремительного падения доходов местных бюдже-
тов и стремительного роста и падения расходов местных бюджетов по общему и специальному фондам. Акцен-
тировано внимание, что показатели, полученные в результате оценки вероятности наступления риска местных 
бюджетов Украины за доходами и расходами, свидетельствуют об эмпирической объективность существования 
высокого бюджетного риска.основным проявлением которого станет невыполнение местных бюджетов. В дан-
ном контексте обоснована необходимость внедрения моделей и инструментов управления бюджетными рисками 
на местном уровне на длительную перспективу.
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PRAGMATISM OF RISK ASSESSMENTS OF LOCAL BUDGETS

Proposed own methodical approach to the assessment of the risks of local budgets (including budgets of united territori-
al communities (UTC) in the conditions of reforming the system of local self-government and decentralization of power. Тhe 
approach takes into account the following steps: 1) identification of indicators of the state of local budgets – expenditures 
of general and special funds of local budgets without intergovernmental transfers; general and special fund revenues of 
local budgets without intergovernmental transfers; 2) the establishment of statistical characteristics of the distribution of 
selected indicators of the state of local budgets; 3) identification of functions of distribution of indices of local budgets and 
determination of the value of budgetary risks for their evaluation;4) determining the degree of riskiness of local budgets of 
Ukraine by calculating the values   of the probability of large deviations from the mathematical expectation of the values   of 
the selected indicators.

On the basis of a specific methodology, an assessment of budgetary risks was carried out using reliable empirical data for 
each type of risk, such as a sharp decline in local budget revenues and rapid growth, and a drop in local budget expenditures 
for general and special funds. Attention is drawn to the fact that the indicators obtained as a result of assessing the probability 
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of a risk of local budgets of Ukraine on incomes and expenditures testify to the empirical objectivity of the existence of high 
budgetary risk. the main manifestation of which will be the failure of local budgets. In this context, the necessity of introducing 
models and tools of risk-oriented financial management at the local level for the long-term perspective is substantiated.

The proposed approach is the basis for the formation of risk-oriented decision-making tools in the budget process at the 
local level. It enables to improve decision-making tools in the management of local finance and UTC finances. The conduct-
ed research outlined the actual scientific and practical task, which requires a separate solution, – assessment of the risks of 
local budgets of Ukraine in the regional aspect.

Key words: Finances of the united territorial communities, the budget of the UTC, the budget risk, the revenues of local 
budgets, expenditures of local budgets.

Постановка проблеми. Реформування системи місцевого самоврядування і територіальної організа-
ції влади спонукають до переосмислення низки важливих, подекуди догматичних, теоретичних посту-
латів вітчизняної фінансової науки через призму удосконалення існуючих і розробки новітніх методик 
оцінювання бюджетних ризиків, що дає змогу отримати класичні ймовірнісні оцінки ризиків видатків і 
доходів місцевих бюджетів, кількісно визначивши кожен вид ризику і спрогнозувавши можливі втрати 
місцевих бюджетів як за доходами, так і за видатками загального та спеціального фондів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започат-
ковано розв›язання даної проблеми, перебуває у полі зору багатьох учених. Її різні аспекти досліджують 
такі вітчизняні науковці, як: Н. Бакеренко [8], С. Булгакова [2], В. Вітлінський [4; 5], О. Кириленко [7], 
Ю. Карагозлю [3; 11], І. Сидор [7], І. Усков [10], В. Федосов [6], С. Юрій [6] та ін. Їх внесок є беззапере-
чним, проте дискусії тривають і досі, адже немає єдності в теоретико-методичних підходах, бракує роз-
роблених моделей щодо визначення ступеня бюджетного ризику, оцінки ймовірності його настання та 
уникнення за умови перманентної нестачі бюджетних коштів.

Саме не розробленість науково-методичних підходів щодо виокремлення новітніх методик оціню-
вання ризиків місцевих бюджетів (в тому числі і бюджетів ОТГ) зумовлює подальший науковий пошук й 
виводить на перший план виокремлення власної позиції в контексті аналізу і оцінки бюджетних ризиків.

Метою даної роботи є оцінювання, відповідно до розробленої методики, бюджетних ризиків, виходя-
чи із наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених і власних напрацювань.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи науково-методичні розробки вітчизняних науковців та 
власні напрацювання, пропонуємо наступний підхід до аналізу та оцінювання бюджетного ризику для 
місцевих бюджетів (у тому числі бюджетів ОТГ) з урахуванням внутрішніх чинників його виникнення:

1) ідентифікація показників стану місцевих бюджетів – видатки загального і спеціального фондів міс-
цевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів; доходи загального та спеціального фондів 
місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів;

2) встановлення статистичних характеристик розподілу обраних показників стану місцевих бюджетів; 
3) ідентифікація функцій розподілу показників місцевих бюджетів і встановлення значення бюджет-

них ризиків для їх оцінювання;
4) визначення ступеня ризиковості місцевих бюджетів України шляхом обчислення значень ймовір-

ності великих відхилень від математичного сподівання значень обраних показників.
У контексті дослідження наголосимо, що оскільки бюджетний ризик виявляється на місцевому рівні 

як ризик місцевих бюджетів, то цей вид ризику також стосується бюджету ОТГ, адже бюджети ОТГ є 
складовою місцевих бюджетів (п. 2, 34 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України). Відповідно норми Бю-
джетного кодексу України, що регулюють відносини, які виникають на кожній стадії бюджетного про-
цесу, є єдиними для всіх місцевих бюджетів, у тому числі для бюджетів ОТГ. 

Таблиця 1
Описові статистики розподілу видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів 

України (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Показники Mean (середнє) Variance
(варіація)

Std.Dev.
(стандартне відхилення)

Coef.Var.
(дисперсія)

Загальний фонд 1,570791E+10 4,528470E+19 6,729391E+09 42,84078
Спеціальний фонд 3,896856E+09 1,333781E+19 3,652096E+09 93,71904
Разом загальний  
та спеціальний фонди 1,960477E+10 1,013867E+20 1,006910E+10 51,36044

Джерело: розраховано автором за допомогою програми «Statistica 10» за даними Державної Казначейскої служби України [1].

Враховуючи зазначене, практично реалізуємо запропонований підхід. На рис. 1–3 представлено ем-
піричні розподіли множин показників видатків загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) та видатків місцевих бюджетів разом (без урахування міжбю-
джетних трансфертів) за 2015–2017 рр. Як ілюструють дані рис. 1, 2 та 3, розподіли величин обраних по-
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казників стану місцевих бюджетів можуть бути апроксимовані кривими нормального розподілу (описові 
статистики показників подано в табл.1), згідно з практикою фінансового моделювання, що свідчить про 
можливість використання обраних методів оцінювання бюджетних ризиків на основі цих даних.

Рис. 1. Емпіричний розподіл видатків загального фонду місцевих бюджетів України  
(без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Джерело: побудовано авторомза власними розрахунками.

Рис. 2. Емпіричний розподіл видатків спеціального фонду місцевих бюджетів України  
(без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Джерело: побудовано авторомза власними розрахунками.

Рис. 3. Емпіричний розподіл видатків місцевих бюджетів України  
(без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Джерело: побудовано авторомза власними розрахунками.
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Для моделювання апроксимації існуючих даних до нормального розподілу використано модуль 
«Distributionfitting» програмного пакета «Statistica», що дає змогу визначити точні характеристики роз-
поділу емпіричних даних – видатків загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (без урахуван-
ня міжбюджетних трансфертів) та видатків місцевих бюджетів разом (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) за 2015–2017 рр.

Як ілюструють дані рис. 4 – 6, розрахований Х2-тест (Chi-Squaretest) має доволі високе значення для 
трьох апроксимацій і свідчить про високу ймовірність відповідності емпіричних значень показників ви-
датків місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) нормальному розподілу.

Доволі низьке значення p-рівня ймовірності випадкової похибки відповідності нормальному розпо-
ділу досліджуваних показників (0,00185) підтверджує адекватність проведеної апроксимації та можли-
вість подальшої реалізації запропонованого підходу. 

Отже, отримавши характеристики розподілів досліджуваних показників (табл. 1) та довівши факт 
відповідності їхнього розподілу нормальному розподілу, за допомогою модуля «ProbabilityCalculator» 
ПП «Statistica 10» встановимо ймовірності настання ризикових ситуацій (значення ймовірностей) щодо 
видатків місцевих бюджетів України і побудуємо функції розподілу обраних показників. Це дасть змогу 
оцінити імовірність того, що досліджувані показники можуть відхилятися від цільових значень.

Рис. 4. Апроксимація розподілу видатків загального фонду місцевих бюджетів України  
(без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Джерело: побудовано авторомза власними розрахунками.

Рис. 5. Апроксимація розподілу величини видатків спеціального фонду місцевих бюджетів України 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Джерело: побудовано авторомза власними розрахунками.

Такі відхилення можна визначити як імовірність непередбачуваного зростання чи різкого зниження 
видатків місцевих бюджетів. Так, ризиковою ситуацією 1 – різкого зниження (стрімкого падіння) видат-
ків місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) у кількісному вимірі – вва-
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жатимемо ситуацію, коли значення кожного з досліджуваних показників перебуватимуть у нижньому 
квартилі розподілу відповідного показника, тобто на найнижчому рівні.

Рис. 6. Апроксимація розподілу величини видатків місцевих бюджетів України  
(без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Джерело: побудовано авторомза власними розрахунками..

А ризиковою ситуацією 2 – стрімкого зростання видатків місцевих бюджетів України (без урахуван-
ня міжбюджетних трансфертів) у кількісному вимірі – вважатимемо ситуацію, коли значення кожного 
з досліджуваних показників перебуватимуть у верхньому квартилі розподілу відповідного показника, 
тобто на найвищому рівні (табл. 2).

Таблиця 2
Значення квартилів розподілу показників видатків місцевих бюджетів України  

(без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Показники Minimum Maximum Нижній квартиль (25% поріг 
найнижчих значень вибірки)

Верхній квартиль (25% 
найвищих значень вибірки)

Загальний фонд 6,840548E+09 3,260394E+10 1,107273E+10 1,830956E+10
Спеціальний фонд 1,212995E+09 1,760443E+10 1,876075E+09 5,239185E+09
Разом 8,716623E+09 4,925423E+10 1,300546E+10 2,392601E+10

Джерело: розраховано автором за допомогою ПП «Statistica 10». 

Отже, згідно з даними табл. 2, цільові значення для видатків загального фонду місцевих бюджетів 
України (без урахування міжбюджетних трансфертів) мають найнижчий показник, що становить 110 
млн. грн., а найвищий – 183 млн. грн. Водночас для видатківспеціального фонду місцевих бюджетів 
України (без урахування міжбюджетних трансфертів) найнижче значення дорівнює 187 млн. грн. і най-
вище – 524 млн. грн. Загалом для видатків місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) найнижчий показник становить 130 млн. грн., а найвищий – 239 млн. грн. Зазначимо, що з 
урахуванням цих значень проводитимемо подальше оцінювання бюджетних ризиків видатків місцевих 
бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів).

На рис. 7 представлено діалогове вікно обчислення ймовірності ризику стрімкого падіння видатків 
загального фонду місцевих бюджетів – р1=0,47. Для оцінювання ризику вводимо значення середнього, 
стандартного відхилення та нижнього квартиля (цільовий показник – Х).

Таким чином, отримуємо функцію густини розподілу ймовірності (ризику) і функцію розподілу (рис. 8). 
Аналогічно обчислюємо ризик стрімкого зростання видатків загального фонду місцевих бюджетів 

України (без урахування міжбюджетних трансфертів), ймовірність якого становитиме р2=0,52, а функції 
густини розподілу та розподілу ймовірності мають вигляд, який відображено на рис. 9.
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Рис. 7. Скріншот програми «Statistica 10» для обчислення ризику стрімкого падіння видатків 
загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Рис. 8. Функції густини розподілу ймовірності (ситуація ризику стрімкого падіння видатків 
загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів))  

і розподілу ймовірності стрімкого падіннявидатків загального фонду місцевих бюджетів України 
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками.

Отже, на основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що ймовірність бюджетного ри-
зику стрімкого падіння видатків загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбю-
джетних трансфертів) становить 0,47 (47%), а ймовірність ризику стрімкого зростання видатків загаль-
ного фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 0,52 (52%). Це 
засвідчує, що зростання видатків загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування між-
бюджетних трансфертів) є більш імовірним, ніж їхнє падіння. З огляду на це необхідно приділити увагу 
аналізу структури видатків загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджет-
них трансфертів) та оцінити доцільність їх здійснення.
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Рис. 9. Функції густини розподілу ймовірності (ситуація стрімкого зростання видатків загального 
фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів)) і розподілу 

ймовірності стрімкого зростання видатків загального фонду місцевих бюджетів України  
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками.

Розрахуємо ймовірності ризику стрімкого падіння видатків спеціального фонду місцевих бюджетів 
України (без урахування міжбюджетних трансфертів) і загалом видатків місцевих бюджетів України 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) та стрімкого зростання цих показників (табл. 3), розрахо-
вані ймовірності для цих показників представлено у табл. 3.

Таблиця 3
Ймовірності ризиків стрімкого падіння та стрімкого зростання видатків місцевих бюджетів 

України (без урахування міжбюджетних трансфертів) (р1 та р2)
Видатки р1 (падіння) р2 (зростання) Нижній квартиль Верхній квартиль

Загальний фонд 0,48 0,52 1,107273E+10 1,830956E+10
Спеціальний фонд 0,38 0,62 1,876075E+09 5,239185E+09
Разом 0,10 0,9 1,300546E+10 2,392601E+10

Джерело: розраховано автором.

Як підтверджують дані таблиці 3, існує значний ризик (імовірність становить 0,9 (90%)) стрімкого 
зростання видатків місцевих бюджетів України: видатків загального фонду місцевих бюджетів України 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) на рівні 0,52 (52%) та видатків спеціального фонду місце-
вих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) на рівні 0,62 (62%). Це засвідчує про 
вищу ризиковість зростання заспеціальним фондом видатків місцевих бюджетів і сигналізує про активне 
освоєння коштів місцевими громадами. Відповідно слід детальнопроаналізувати структуру видатків спе-
ціального фонду кожного місцевого бюджету України зокрема, що передбачає необхідність здійснення 
окремих наукових досліджень.

Зауважимо, що ризик стрімкого зростання видатків місцевих бюджетів України (без урахування між-
бюджетних трансфертів) є надзвичайно критичним. Це може свідчити про певне недофінансування ре-
альних потреб місцевих громад у процесі фінансування публічних послуг та про потенційне збільшення 
потреб місцевих громад у майбутньому, що потребує пошуку джерел фінансування і розширення дохід-
ної бази місцевих бюджетів. 

Окрім того, отримані оцінки ймовірності ризику місцевих бюджетів України за видатками свідчать 
про емпіричну об’єктивність існування високого бюджетного ризику, основним виявом якого стане не-
виконання місцевих бюджетів і необхідність запровадження моделей та інструментів ризикоорієтовано-
го управління фінансами на місцевому рівні на довготривалу перспективу.
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В ході дослідження оцінимо ризиковість доходів місцевих бюджетів України (без урахування між-
бюджетних трансфертів) за авторським підходом. У цьому разі існує лише одна ризикова ситуація – си-
туація їхнього стрімкого падіння.

Спершу апроксимуємо розподіли показників доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів 
України (без урахування міжбюджетних трансфертів) та загальної суми доходів місцевих бюджетів України 
(без урахування міжбюджетних трансфертів). Описові статистики показників представлені у табл. 4.

Таблиця 4
Описові характеристики розподілу доходів місцевих бюджетів України  

(без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Показники Mean (середнє) Variance
(варіація)

Std.Dev.
(стандартне відхилення)

Загальний фонд 7,706859E+09 3,994202E+19 6,319970E+09
Спеціальний фонд 1,472780E+09 1,369219E+18 1,170136E+09
Разом загальний та
спеціальний фонд 9,179639E+09 5,378552E+19 7,333861E+09

Джерело: розраховано автором за допомогою програми «Statistica 10» за даними Державної Казначейської служби 
України1.

У процесі апроксимації досліджуваних показників доходів місцевих бюджетів України (без ураху-
вання міжбюджетних трансфертів) отримано їхню апроксимацію до нормального розподілу (рис. 10).

Рис. 10. Апроксимації розподілів показників доходів місцевих бюджетів України  
(без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2015–2017 рр.

Джерело: побудовано автором за власними розрахунками.

1 Звіти Державної казначейської служби України про виконання Державного та місцевих бюджетів за 2005–2017 рр. 
URL:http//treasury.gov.ua
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Як ілюструють дані рис. 10, розрахований Х2-тест (Chi-Squaretest) має доволі високе значення для 
трьох апроксимацій і свідчить про відповідність розподілів доходів місцевих бюджетів України (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) нормальному розподілу. Нульове значення p-рівня ймовірності 
випадкової похибки відповідності нормальному розподілу досліджуваних показників підтверджує адек-
ватність проведеної апроксимації. 

За встановленим законом розподілу, апробованим на видатках місцевих бюджетів України, здійснимо 
розподіл величин доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів України (без урахуван-
ня міжбюджетних трансфертів) та доходів місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) загалом, й обчислимо ймовірності можливого ризику різкого їхнього зниження за умови, 
коли відповідна величина доходів стає мінімальною (табл. 5).

Дані табл. 5 ілюструють, що ймовірність зниження доходів спеціального фонду місцевих бюджетів 
України (без урахування міжбюджетних трансфертів) є критичною – 0,88 (88%) при незначній ймовірнос-
ті ризику спадання доходів загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) – 0,2 (20%), що засвідчує критичну ризиковістьзменшення доходів спеціального фонду місце-
вих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) і актуалізує проблематику забезпечення 
стабільних джерел формування цих доходів, диверсифікації таких джерел і пошуку нових механізмів, які 
забезпечать стабільні надходження за спеціальним фондом, мінімізувавши при цьому бюджетний ризик.

Таблиця 5
Ймовірності ризиків стрімкого падіння доходів місцевих бюджетів України (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) (р1)
Доходи р1 (падіння) Мінімальне значення 

Загальний фонд 0,2 2,548763E+09
Спеціальний фонд 0,88 4,278506E+08
Разом 0,24 3,116479E+09

Джерело: розраховано автором.

Висновки. Таким чином, розроблено авторський підхід до визначення й оцінювання ризику місцевих 
бюджетів України, що дає змогу отримати класичні ймовірнісні оцінки ризиків видатків і доходів цих 
бюджетів і бюджетів ОТГ зокрема. Такий підхід надалі буде використано для оцінювання кількісного 
вираження кожного виду ризику і можливих втрат місцевих бюджетів ОТГ як за доходами, так і за ви-
датками загального та спеціального фондів. 

Запропонований підхід є базисом формування інноваційних інструментів ризикоорієнтованого при-
йняття рішень у бюджетному процесі на місцевому рівні. Він дає змогу удосконалити інструментарій 
прийняття рішень в управлінні місцевими фінансами і фінансами ОТГ. На наше переконання, проведе-
не дослідження окреслило актуальне науково-практичне завдання, яке потребує окремого вирішення, 
– здійснення оцінювання ризиків місцевих бюджетів України у регіональному аспекті. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Розкрито наукові підходи до розуміння принципів функціювання фінансового механізму на макро- й мікрорів-
нях, а також принципів реалізації партнерських відносин держави і приватного сектору економіки. Виокремлено 
принципи формування та функціювання фінансового механізму державно-приватного партнерства. Обґрунтовано 
необхідність їх законодавчого закріплення задля забезпечення виконання фінансових зобов’язань учасниками парт-
нерства, активізації розвитку партнерських відносин держави і бізнесу в перспективі.
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Раскрыто научные подходы к пониманию принципов функционирования финансового механизма на макро- и микро-
уровне, а также принципов реализации партнерских отношений государства и частного сектора экономики. Выде-
лены принципы формирования и функционирования финансового механизма государственно-частного партнерства. 
Обоснована необходимость их законодательного закрепления для обеспечения выполнения финансовых обязательств 
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The scientific approaches to understanding the principles of functioning of the financial mechanism at macro and micro 
levels are highlighted. It is noted that the list of principles is not exhaustive, and it is constantly updated due to changes in 
Ukraine and world. The scholars’ interpretation of the principles of public-private partnership, which provide equality and 
certain guarantees of the state and private partner, mobility, flexibility, speed of making financial decisions, development 
and introduction of innovations are revealed. On the basis of generalization and systematization of existing approaches to 
the definition of the principles of «financial mechanism» and «public-private partnership», the principles of the financial 
mechanism of public-private partnership based on the consideration of domestic social challenges and requests of the eco-
nomic space were highlighted. In particular, those that are inherent in the process of forming this mechanism (scientific 
validity and conformity, proportionality and balance, complexity, purposefulness, financial sufficiency, and alternatives) 
and those that determine the basic conditions for its functioning (neutralization of economic risks, hypothetical, operation-
al, informational and public openness, efficiency, synergetic). This approach will enable participants of the partnership to 
create a financial mechanism aimed at solving state problems regarding the development of strategic sectors of the econ-
omy and improving the quality of social infrastructure, increasing the profitability of a private partner. The necessity of 
their legislative consolidation is grounded in order to ensure the fulfillment of financial obligations by the partners of the 
partnership, the enhancement of the development of partnership relations between the state and business in the perspective.
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Постановка проблеми. Реалізація мети і завдань фінансової діяльності держави і приватного сектора 
здійснюється завдяки фінансовому механізму. Основним призначенням фінансового механізму, зокре-
ма державно-приватного партнерства, є розвиток фінансових відносин партнерів, залучення фінансових 
ресурсів приватного сектора у сфери, які перебувають у власності держави і місцевих органів влади, а 
також використання приватної підприємницької ініціативи для підвищення ефективності витрачання 
бюджетних коштів. Водночас процес формування й функціювання згаданого механізму повинен буду-
ватися на встановлених принципах, які, з одного боку, базуються на закономірностях соціально-еконо-
мічного розвитку держави, а з іншого, – на особливостях реалізації партнерських відносин держави і 
бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку партнерських відносин держави і біз-
несу розглядали вітчизняні та зарубіжні вчені, як-от І. Брайловський, М. Євсенкова, І. Єгоров, Л. Ігол-
кіна, О. Кіндзюр, Є. Котов, Ю. Лаврікова, І. Нейкова, О. Охінько, С. Пак, О. Романова, І. Тараненко, 
О. Татаркін, Є. Удовицька, О. Чмир, Ю. Шкворець та інші. Здебільшого науковці зосереджують увагу на 
проблемних аспектах, водночас дослідженню принципів його формування та функціювання приділено 
недостатню увагу, що негативно впливає на фінансову науку й практику. Тому, зважаючи на сказане, 
тема дослідження є актуальною.

Мета статті полягає у встановленні переліку та змісту принципів формування і функціювання фінан-
сового механізму державно-приватного партнерства, а також обґрунтуванні необхідності їх законодав-
чого закріплення.

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі досі відсутні дослідження, що стосуються 
визначення принципів фінансового механізму держано-приватного партнерства (далі – ДПП). Існують 
різні підходи до розуміння принципів функціювання фінансового механізму на макро- та мікрорівнях, 
а також принципів реалізації партнерських відносин держави та приватного сектору економіки. Відтак 
варто їх конкретизувати задля виокремлення принципів зазначеного механізму.

Здебільшого науковці виділяють такі принципи функціювання фінансового механізму [1, с. 168; 2, с. 3]:
1. Цілісності, який забезпечує взаємозв’язок усіх елементів фінансового механізму.
2. Об’єктивної обґрунтованості всіх елементів фінансового механізму, склад яких повинен бути сфор-

мований з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку економіки країни. 
3. Взаємозв’язку фінансового механізму з економічними інтересами суб’єктів фінансових відносин. 

Використання елементів фінансового механізму має сприяти максимальному задоволенню потреб усіх 
учасників фінансових відносин у фінансових ресурсах, досягненню їх сталого розвитку та реального 
економічного ефекту від проведених фінансових операцій.

4. Зворотного зв’язку, що передбачає постійний моніторинг стану складників фінансового механізму 
та впливу зовнішніх факторів на їх функціювання.

5. Гнучкості, який проявляється в здатності трансформуватися фінансовому механізму залежно від 
зміни зовнішього середовища.

6. Достатності формування, ефективності та раціональності використання фінансових ресурсів.
7. Цільового характеру в процесі формування, розподілу і використання фінансових ресурсів.
На основі виділених принципів варто констатувати таке. По-перше, два останні принципи стосуються 

одного зі складників фінансового механізму – фінансового забезпечення, а не особливостей побудови та 
функціювання комплексного механізму.

По-друге, наведений перелік варто доповнити такими принципами: цілеспрямованості (вирішення 
соціально-економічних завдань країни чи окремого регіону), ефективності та раціональності (форму-
вання такої структури фінансового механізму, яка забезпечить отримання бажаних результатів учасни-
ків фінансових відносин за найменших витрат), динамічності (удосконалення структури фінансового 
механізму відповідно до вимог сьогодення), адаптивності (пристосування функціювання фінансового 
механізму до різних сценаріїв розвитку економіки країни), публічності та прозорості. Урахування зазна-
чених принципів побудови фінансового механізму дозволяє охопити різні аспекти його функціювання, 
забезпечуючи комплексний підхід до реалізації мети і завдань фінансової політики держави, суб’єктів 
господарювання різних форм власності та населення.

Такий перелік принципів не є вичерпним, оскільки відображає базові характеристики функціюван-
ня фінансового механізму. Враховуючи його постійне вдосконалення, у вітчизняній практиці можуть 
з’являтися нові принципи як результат загальнодержавних та світових змін. 

Перед тим, як охарактеризувати принципи здійснення державно-приватного партнерства, зауважимо, 
що кожен науковець по-своєму розуміє згадані принципи, обґрунтовуючи власну точку зору на основі 
наукових уподобань і проаналізованих фактів. Зважаючи на різні варіації принципів співробітництва, 
варто говорити про зростання інтересу науковців до вивчення цього поняття. 
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Необхідно відзначити, що загалом відсутність єдності щодо визначення принципів ДПП серед ві-
тчизняних і зарубіжних вчених зумовило те, що представники різних рівнів влади та приватні партнери 
вкладають власний сенс в це поняття, намагаючись реалізувати суспільно значущі завдання на взаємо-
вигідних умовах. Так, Л. Іголкіна вважає, що принципи ДПП повинні бути спрямовані на задоволення 
суспільних інтересів. Тому виділяє такі принципи [3]:

1) взаємної зацікавленості, відповідно до якого учасники державно-приватного партнерства повинні 
отримувати певну вигоду;

2) невтручання органу влади в господарську діяльність приватного партнера. Усі партнерські від-
носини регулюються договором, і, якщо одна зі сторін порушує його, то мета партнерства не буде до-
сягнута;

3) терміновості, який означає необхідність встановлення і дотримання термінів будівництва нових 
об’єктів, реконструкції чинних об’єктів, повернення позикових коштів, окупності інвестиційних та ін-
ших вкладень, партнерства загалом;

4) змагальності, тобто будь-яка юридична чи фізична особа має рівне право брати участь у конкурсі 
щодо будь-якого об’єкту державно-приватного партнерства, крім об’єктів особливо важливого держав-
ного значення;

5) платності, відповідно до якого учасники ДПП повинні визначити вартість своїх вкладів, а також 
узгодити необхідну норму прибутку, із якої будуть повернуті інвестиції. Крім того, цей принцип дозво-
ляє встановити норматив розподілу прибутку від діяльності ДПП, а також не допустити необґрунтова-
ного підвищення цін на продукцію;

6) позитивного ефекту – важливий для всіх учасників державно-приватного партнерства. Для держа-
ви повинна бути врахована як бюджетна, так і соціальна складові (зростання реальних доходів населен-
ня, зниження соціальної напруженості, підвищення привабливості регіону для ведення підприємницької 
діяльності, створення робочих місць і т.д.) для інших учасників проекту (переважно економічний ефект, 
але можливі соціальний і синергетичний);

7) дотримання екологічних норм і правил, який повинен бути закріплений у тексті контракту як один 
із його істотних умов. 

Зазначені принципи свідчать про те, що ефективна співпраця держави і бізнесу можлива завдяки 
дотриманню рівноправності і відповідальності всіх учасників ДПП, враховуванню інтересів обидвох 
сторін партнерських відносин не тільки в процесі забезпечення фінансування, але й розподілу кінцевого 
продукту. Проте такий авторський підхід не передбачає виникнення політичних, інноваційних, екологіч-
них ризиків, а також найпоширеніших – економічних ризиків. Адже в сучасних умовах ризик властивий 
усім сферам фінансових відносин, а його поява переважно спричинюється непевністю, відсутністю до-
стовірної і повної інформації про події, а також неможливістю стовідсотково спрогнозувати розвиток 
цих подій. Тому визначальним принципом державно-приватного партнерства є оцінка можливих ризиків 
реалізації проектів та їх розподіл залежно від функцій, якими будуть наділятися сторони.

Відтак М. Євсенкова, виділяючи принципи добровільності, рівності учасників, законності, свободи 
договору, недоторканості власності, економічної відповідальності, взаємної вигоди [4, с. 199-200], ак-
центує увагу на важливості принципу розподілу ризиків і досягненні результатів між учасниками парт-
нерства. Згідно з ним партнерам передається та частина ризиків, по котрій вони мають більше можливос-
тей нейтралізувати їх негативні наслідки. Автор вважає, що із цим принципом тісно пов’язаий принцип 
страхування ризиків державно-приватного партнерства. Він дає змогу знизити ступінь ризику завдяки 
попередньому (а в деяких випадках поточному та наступному) контролю страхової організації і перед-
бачає здійснення виплат внаслідок настання страхового випадку. Цей принцип створює передумови для 
розвитку системи недержавного контролю за показниками виконання інвестиційних проектів державно-
приватного партнерства.

Водночас у виділених принципах не враховано оцінку бюджетної та суспільної ефективності ство-
рення державно-приватного партнерства, яка передбачає проведення фінансово-економічного аналізу 
доцільності такої співпраці, встановлення критеріїв відбору та ранжування проектів ДПП. У такому 
контексті основним критерієм вибору партнера має бути не мінімальна вартість ресурсів та джерел їх 
залучення, а можливість отримання максимального ефекту завдяки використанню потенціалу бізнесу.

Важливість цього принципу відображена в публікації О. Кіндзюри [5]. Автор обґрунтовує доціль-
ність оцінювання ефективності співпраці держави та приватного партнера. Відтак вважає, що критерії 
відбору та ранжування проектів ДПП повинні здійснюватися з урахуванням показників їх бюджетної, 
фінансової та суспільної ефективності.
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На думку науковця, у процесі здійснення державно-приватного партнерства учасники повинні дотри-
муватися принципу ефективності, тобто орієнтуватися на ефективне використання бюджетних коштів, 
фінансові інтереси приватного партнера, а також суспільні інтереси під час реалізації проекту. Відпо-
відно, це зумовлює різнобічне уявлення сторін партнерських відносин про ефективність проектів ДПП, 
яку кожен розуміє і оцінює самостійно. Саме тому, за оцінками міжнародних експертів, до 95% проектів 
ДПП зупиняються на стадії розробки або переговорів і не завершуються підписанням [6].

У процесі дослідженні принципів ДПП С. Пак зазначив, що для забезпечення ефективної співпраці 
держави і бізнесу важливим є принцип гнучкості, який передбачає здатність до зміни соціально-еконо-
мічних пріоритетів, перегляду поставлених завдань, коригування складу і змісту виконуваних функцій, 
зміни спрямованості діяльності партнерів у випадку відхилення від встановлених показників [7]. Окрім 
того, вчений виділяє й інші принципи ДПП, як-от якості, рівності інтересів сторін і свободи вибору дій, 
безперервності надання послуг, прозорості та зворотного зв’язку, невтручання, стимулювання і гарантій, 
платності, рівноправного (недискримінаційного) ставлення до іноземних компаній, конкуренції, відпо-
відальності, ощадливості [7].
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Світовий досвід свідчить про те, що одним з ефективних принципів ДПП є стимулювання інновацій-
ної діяльності – проведення наукових досліджень, впровадження інноваційних технологій виробництва 
наукомісткої високотехнологічної продукції. Увагу на інноваційності ДПП також акцентує британський 
дослідник К. Бовіс, визначаючи ДПП як інноваційний принцип, який використовується державним сек-
тором для укладення угоди з приватним партнером. Однак автор припускає, що приватні структури 
вкладають свій капітал й інші ресурси в реалізацію проектів в певний час у межах бюджету, тоді як 
держава зберігає зобов’язання щодо надання суспільних послуг. Така кооперація є корисною для сус-
пільства і сприяє інноваційному розвитку економіки та покращенню якості життя [8, с. 202].

Принципи державно-приватного партнерства свідчать про важливість здійснення таких партнер-
ських відносин. Вони забезпечують рівність та певні гарантії держави і приватного партнера, мобіль-
ність, гнучкість, швидкість прийняття фінансових рішень, розроблення та впровадження інновацій.

На основі узагальнення та систематизації чинних підходів до визначення принципів фінансового ме-
ханізму і державно-приватного партнерства необхідно виділити певні принципи фінансового механізму 
державно-приватного партнерства. Зазначені принципи варто поділити на ті, які властиві процесу фор-
мування згаданого механізму, і ті, що визначають базові умови його функціювання (рис. 1).

Виокремлені принципи регламентують практичні аспекти функціювання фінансового механізму дер-
жавно-приватного партнерства. Тому є його організаційною та правовою базою і повинні знайти відпо-
відне законодавче відображення.

Висновки. Виділення принципів формування й функціювання фінансового механізму державно-при-
ватного партнерства базується на врахуванні вітчизняних соціальних викликів та запитів економічного 
простору. Такий підхід дасть змогу учасникам партнерства сформувати фінансовий механізм, спрямо-
ваний на вирішення державних проблем щодо розвитку стратегічних галузей економіки та покращення 
якості соціальної інфраструктури, підвищення дохідності приватного партнера.

Література:
1. Луковская Г. В. Принципы организации финансового механизма на региональном уровне. Труды Псков-

ского политехнического института (Строительство. Экономика). 2011. № 15.2. С. 168–170.
2. Путятинская Ю. В. Принципы и подходы к совершенствованию финансового механизма регулирования 

воспроизводства в лесопользовании (на материалах Республики Башкортостан). Науковедение. № 5. Том 7.  
С. 1–11.

3. Иголкина Л. М. Формы и принципы реализации государственно-частного партнерства. URL: https://
sworld.education/konfer27/703.pdf (дата звернення: 20.06.2019).

4. Евсенкова М. В. Особенности формирования концептуальных основ и принципов государственно-част-
ного партнерства в России. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2011.  
№ 2. С. 193–201.

5. Кіндзюр О. С. Удосконалення ефективності державно-приватного партнерства у сфері ЖКГ. Економіка. 
Управління. Інновації. Випуск № 3 (15). 2015. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.
exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_
meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eui_2015_3_13 (дата звернення: 21.06.2019).

6. Ключевые рекомендации по оценке эффективности реализации проектов ГЧП. URL: http://bujet.ru/
article/246177.php (дата звернення: 20.06.2019).

7. Пак С. В. Исследование принципов государственно-частного партнерства для повышения конкурен-
тоспособности региональной экономики. Новое слово в науке: перспективы развития: материалы VII Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2016 г.). В 2 т. Т. 2. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016.  
С. 272–276. URL: https://interactive-plus.ru/ru/article/16354/discussion_platform (дата звернення: 20.06.2019).

8. Bovis C. H. Risk in public-private partnerships and critical infrastructure. European Journal of Risk Regulation: 
EJRR. 2015. Vol. 6. № 2. P. 200–207.



ОБЛІК, 

АНАЛІЗ ТА АУДИТ



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

125

© О. О. Осадча

УДК 336.225.3/336.228.32

JEL-класифікація: H21,H25, M40 
Осадча Ольга Олексіївна,

доктор економічних наук, доцент,доцент кафедри обліку і аудиту  
Національного університету водного господарства та природокористування

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Стаття присвячена дослідженню основних аспектів податкового планування та податкової оптимізації як 
складових процесу фінансового планування та функцій управління на підприємстві. У роботі охарактеризовано 
послідовні етапи розробки податкової політики з метою виявлення оптимального варіанту сплати податків і 
зборів з урахуванням існування альтернативних напрямів діяльності підприємства. Виокремлено етапи процесу 
податкового планування, що уможливить прийняття обґрунтованих адміністративних рішень задля оптимізації 
оподаткування суб’єкта господарської діяльності.

Ключові слова: податкове планування, податкова оптимізація, податкова політика, облікова політика, до-
кументообіг.

Осадчая Ольга Алексеевна,
доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита  
Национального университета водного хозяйства и природопользования

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Статья посвящена исследованию основных аспектов налогового планирования и налоговой оптимизации как 
составляющих процесса финансового планирования и функций управления на предприятии. В работе охарактери-
зованы последовательным этапам разработки налоговой политики с целью нахождения оптимального варианта 
уплаты налогов и сборов при учете существования альтернативных направлений деятельности предприятия. Вы-
делены этапы процесса налогового планирования, что способствует принятию обоснованных административных 
решений для оптимизации налогообложения субъекта хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая оптимизация, налоговая политика, учетная политика, до-
кументооборот.

Olga Osadcha,
Doctor of Economics, Associate Professor of Accounting and Audit Department,  

National University of Water and Environmental Engineering

TAX PLANNING AND TAX OPTIMIZATION  
IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

The article deals with the main aspects of tax planning and tax optimization as a component of the financial planning 
process and management functions in the enterprise. It is determined that tax planning of business entities consist in devel-
oping and implementing various legal schemes to reduce tax deductions through the use of methods of strategic planning 
of financial and economic activities, which minimizes the possibility of such risks. It is proposed to interpret it as a choice 
between different options of assets management and placement methods, aimed at achieving the minimum level of tax lia-
bilities of the enterprise.

The paper describes the sequential stages of tax policy development in order to find the optimal option for paying taxes 
and fees, taking into account the existence of alternative areas of enterprise’s activity. The stages of the tax planning process 
are distinguished, which will make administrative decisions for optimization of business entity’ taxation informed. It is pro-
posed to carry out tax planning as a continuous process, which will allow making sound administrative decisions in order 
to optimize taxation of a business entity.

Various accounting approaches for property, liabilities and economic activity are identified, which should be reflected in 
the accounting policy order for the purpose of optimizing the tax portfolio.

It is substantiated that the introduction of an additional structural unit in the enterprise «tax planning department» (or at 
least the creation of a position responsible for tax planning and it’s entering in the staff list), a qualitative organization of the 

Осадча О. О. Податкове планування та податкова оптимізація в системі управління 
підприємством. Наукові записки Національного університету «Острозька акаде-
мія». Серія «Економіка» : нау ковий журнал. Острог : Вид-во  НаУОА, вересень 2019. 
№ 14(42). С. 125–130.

Отримано: 24 серпня 2019 р.

Прорецензовано: 29 серпня 2019 р.

Прийнято до друку: 31 серпня 2019 р.

e-mail: o.o.osadcha@nuwm.edu.ua

DOI: 10.25264/2311-5149-2019-14(42)-125-130



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 14(42), вересень, 2019 р.

ISSN 2311-5149 
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

126

© О. О. Осадча

tax planning system circulation, rational allocation of tasks, rights and duties on tax issues between different organizational 
units of the enterprise, development of optimal accounting policies will help to improve the tax planning system of the entity.

Key words: tax planning, tax optimization, tax policy, accounting policy, document management.

Постановка проблеми. Зважаючи на швидке поширення процесів глобалізації та інтеграції на еко-
номічну систему нашої країни, управління фінансами стає важливим завданням будь-якого суб’єкта гос-
подарювання незалежно від його масштабів і сфери діяльності. 

Податкове планування є елементом системи фінансового планування підприємства, його система-
тичною діяльністю, спрямованою на вивчення і використання податкових методів, передбачених подат-
ковим законодавством, із метою оптимізації оподаткування та покращення фінансово-господарського 
стану загалом.

 Під оптимізацією податкових виплат розуміють комплекс заходів щодо зниження податкових пла-
тежів з метою збільшення грошових потоків суб’єкта господарської діяльності, який здійснюється в 
межах чинного законодавства. Додатковою метою оптимізації є здобуття іміджу сумлінного платника 
податків серед стейкхолдерів. Податкове планування та податкова оптимізація як його невід’ємна скла-
дова є необхідними елементами фінансового планування, а отже, і фінансовими інструментами системи 
управління кожного підприємства, що обумовлює актуальність, вибір теми та цільове спрямування до-
слідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальні погляди на розвиток податкової сис-
теми відображені у доробку класиків економічної науки: А. Сміта, Д. Кейнса, Ж. Руссо, А. Маршалла,  
П. Самуельсона, У. Петті, М.Фрідмена.

Проблемам оптимізації податкових платежів підприємства, розробці ефективної системи податково-
го планування, формуванню раціональної податкової політики, яка мінімізуватиме ризики та сприятиме 
покращенню фінансового стану господарської одиниці, присвячені праці Дж. Вебера, К. Армстронга,  
Е. Едвардса, М. Хенлона, Ф. Кіма, Б. А. Райзберга, І. А. Пушкарьової, П. К. Бечко, Н. В. Лисої,  
Т. М. Реви, А. Г. Загороднього, А. В. Єлісєєва та ін.

Незважаючи на поширеність та значну кількість досліджень з проблемних питань оподаткування, в 
економічній літературі простежується тенденція до висвітлення загальних питань, які переважно харак-
теризують податкове планування на державному рівні, а не на рівні окремої господарської одиниці.

Мета дослідження – охарактеризувати підходи до побудови ефективної системи податкового плану-
вання у сфері управління підприємства.

Виклад основного матеріалу. Оптимізацію податкових платежів іноді хибно ототожнюють із не-
законною мінімізацією податків або з ухиленням від оподаткування, хоча ці категорії не є подібними. 
Оптимізація податкових платежів та податкове планування мають передбачати аж ніяк не механічну 
мінімізацію податків, а створення ефективної системи управління підприємством з урахуванням чинної 
системи податків і зборів. Податкове планування на рівні суб’єкта господарської діяльності – це процес 
системного використання оптимальних законних податкових способів, методів та інструментів з метою 
досягнення бажаного фінансового стану.

Аналіз результатів досліджень вітчизняних та іноземних науковців з питань оподаткування дозволив ви-
окремити два основні підходи до трактування поняття «податкове планування»: в основі першого підходу 
до визначення податкового планування лежить мінімізація податкових зобов’язань суб’єкта господарської 
діяльності; з іншого боку, поняття податкового планування засноване на податковій оптимізації, встанов-
ленні максимально ефективної, зручної та зрозумілої системи оподаткування діяльності підприємства.

Значна кількість праць іноземних дослідників та фахівців-практиків присвячена вивченню 
взаємозв’язку податкового планування як безперервного процесу в системі управління підприємства 
та можливими ризиками, які виникають, наприклад, порушення податкового законодавства, неправиль-
не нарахування податкових зобов’язань, перевірки податковими органами, штрафні санкції, негативний 
вплив на ділову репутацію [1; 2; 3]. 

На нашу думку, податкове планування суб’єктів підприємництва полягає в розробці та впровадженні 
різних законних схем зниження податкових відрахувань завдяки застосуванню методів стратегічного 
планування фінансово-господарської діяльності, що мінімізує можливості виникнення подібних ризиків. 
Його можна трактувати як вибір між різними варіантами методів здійснення господарювання і розмі-
щення активів, спрямований на досягнення мінімального рівня податкових зобов’язань підприємства.

В економічній літературі виокремлюють дві системи податкового планування, зважаючи на існуван-
ня двох систем податкового права, а саме:

– англосаксонську, зміст якої полягає в організації діяльності підприємства так, щоб мінімізувати по-
даткові зобов’язання на певний період без порушення закону;
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– романо-германську, яка реалізується через вибір різних варіантів господарської діяльності суб’єкта 
та розміщення його активів, спрямованих на досягнення максимально низького рівня податкових 
зобов’язань [4, с. 35].

Зазначимо, що незалежно від того, яку систему податкового планування, а відповідно, і податкової 
оптимізації обрало підприємство, під час використання оптимізаційних схем надзвичайно велику увагу 
варто приділяти економічній обґрунтованості правочинів та ретельному відображенню пов’язаних гос-
подарських операцій у первинних документах.

Проблема оптимізації податкових платежів суб’єкта господарської діяльності значною мірою вирі-
шується за допомогою формування ефективної податкової політики, яка полягає у виборі оптимального 
варіанту сплати податків у процесі альтернативних напрямів діяльності та пов’язаних з нею господар-
ських операцій. Податкову політику підприємства пропонують розробляти за результатами послідовно-
го виконання такихкроків:

1. Виявлення напрямків діяльності, які дозволяють мінімізувати податкові платежі за рахунок різних 
ставок оподаткування. Вітчизняна система оподаткування передбачає встановлення різних податкових 
ставок за окремими напрямками діяльності, видами товарів, що реалізуються. 

Наприклад, загальна ставка ПДВ становить 20%, тоді як для операцій з постачання на митній тери-
торії України лікарських засобів і медичних виробів встановлено ставку податку в розмірі 7%. Також 
Податковим кодексом України передбачено, що операції постачання та доставки періодичних видань 
друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, виготовлення та розповсюдження 
книжок, учнівських зошитів, підручників і навчальних посібників, словників українсько-іноземної або 
іноземно-української мови взагалі позбавлені оподаткування ПДВ [5, пп. 197.1.25].

2. Пошук можливостей зменшення бази оподаткування діяльності підприємства завдяки використан-
ню прямих податкових пільг, які можна поділити на три групи:

а) податкові пільги, які надають окремим категоріям підприємств. Зокрема, в Україні позбавлені опо-
даткування податком на прибуток кошти інститутів спільного інвестування, а також суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення [5, пп. 141.6.1];

б) податкові пільги, які надають за окремими видами господарських операцій, пов’язаних із діяль-
ністю підприємства. Наприклад, до 1 січня 2025 року суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію 
норм Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», звільняються від оподаткування 
ПДВ за операціями із ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, які вико-
ристовують для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування 
ввізним митом, та постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідниць-
ко-конструкторських робіт, які виконують для потреб літакобудівної промисловості, а також на цей же 
період звільнено від оподаткування їхній прибуток [5, розд. ХХ];

в) податкові пільги, які надають під час реалізації окремих видів товарів пільговим категоріям покуп-
ців або в порядку здійснення зовнішньоекономічної діяльності (оподаткування доданої вартості під час 
експорту товарів за нульовою ставкою, пільгові ставки митних зборів).

Відповідно до вищезазначеної класифікації податкових пільг підприємство може формувати власну 
систему податкового планування через диверсифікацію видів господарських операцій, асортименту то-
варів, що реалізуються.

3. Урахування непрямих податкових пільг, склад яких визначається можливостями зменшення бази 
оподаткування за незмінних ставок. 

Наприклад, використання методу прискореного зменшення залишкової вартості амортизації активної 
частини основних засобів зменшує базу оподаткування податком на прибуток, а заміна живої праці ма-
шинами і механізмами скорочує базу для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування.

4. Урахування регіональних особливостей диверсифікації діяльності підприємства, у процесі якого 
виникають можливості використання податкових переваг, які діють на окремих територіях, зважаючи на 
те, що ставки місцевих податків можуть суттєво відрізнятися в різних областях України.

5. Оцінювання ефективності розробленої податкової політики підприємства здійснюється у процесі 
порівнянні альтернативних варіантів за допомогою системи показників, до яких належать:

а) коефіцієнт ефективності оподаткування, який демонструє співвідношення чистого прибутку і за-
гальної суми податкових платежів;

б) коефіцієнт податкоємності реалізації визначає загальну суму податкових платежів, які припадають 
на одиницю обсягу товарообігу (сукупної вартості реалізованої продукції);

в) коефіцієнт оподаткування торговельного доходу, який демонструє рівень оподаткування доходу 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податками і зборами, що входять в їх ціну;
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г) коефіцієнт оподаткування витрат обігу характеризує рівень податків, що передбачають витрати 
обігу підприємства до запланованої загальної суми таких витрат;

д) коефіцієнт оподаткування валового прибутку, який демонструє рівень податкових платежів, що 
сплачуються за рахунок валового прибутку підприємства;

е) коефіцієнт пільгового оподаткування дозволяє робити висновки щодо ефективності використання 
пільг за окремими видами податків.

Податкове планування тісно взаємодіє з такими управлінськими функціями: маркетинг, фінанси, об-
лік, кадрова політика та постачання. Можна стверджувати, що воно є генератором показників ефек-
тивності функціювання підприємства, оскільки їх розрахунок без урахування податкових наслідків є 
необ’єктивним й ірраціональним. 

Досліджуючи діяльність підприємства як об’єкта оподаткування і податкове планування як функцію 
управління, можна виділити основні напрями процесу податкового планування, які наведено в табл. 1. 
Варто наголосити, що процес податкового планування рекомендується здійснювати безперервно, тому в 
межах цього дослідження він побудований за аналогією до етапів циклу Демінга – моделі безперервного 
удосконалення бізнес-процесів: плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act).

Таблиця 1
Етапи та напрями процесу податкового планування в системі управління підприємством

Етапи процесу 
податкового 
планування

Напрями податкового планування

1 2

1. Прогнозуван-
ня і планування

Розробка податкової політики та податкового плану підприємства
Формування графіку податкових платежів
Розробка податкової облікової політики підприємства
Розробка інформаційної моделі податкового обліку (формування графіку документообігу, робочого 
плану рахунків, визначення форм та методики заповнення відповідних облікових регістрів, розробка 
процедур щодо формування податкових декларацій)
Оцінювання тенденцій розвитку податкового законодавства та їх впливу на податкові зобов’язання 
підприємства
Прогнозування податкових наслідків збільшення масштабів господарювання, його переорієнтації, 
виходу на нові ринки збуту

2. Виконання

Організація і координація діяльності всіх підрозділів, відповідальних за формування об’єктів 
оподаткування 
Уточнення схем оподаткування та податкової політики у зв’язку із внесенням змін у чинне податкове 
законодавство
Внесення коригувань у податковий план, податкову облікову політику підприємства, модель 
податкового обліку

3. Контроль  
та аналіз

Реалізація процедур контролю податкових декларацій підприємства
Перевірка запланованих і фактичних податкових платежів
Контроль дотримання графіку податкових виплат та аналіз причин його недотримання
Контроль виконання службових обов’язків працівниками фінансової (облікової) служби, пов’язаних 
із реалізацією завдань податкового обліку і звітності
Виконання аналітичних розрахунків з метою виявлення факторів, які впливають на показники 
податкової звітності підприємства
Виявлення причин розбіжностей між плановими і фактичними обсягами податкових витрат
Аналіз причин відхилення від встановленого графіку представлення інформації та документів щодо 
оподаткування

4. Оптимізація

Усунення причин неточностей чи помилок у податкових деклараціях
Усунення причин відхилень від планів, коригування планових розрахунків
Усунення причин відхилень від встановленого графіку виплат, ліквідація заборгованості з податків 
та ліквідація причин податкових неплатежів
Уточнення графіків формування документів і подання податкових декларацій
Прийняття заходів впливу щодо працівників фінансової (облікової) служби у випадку виявлення 
фактів недобросовісного та несумлінного виконання службових обов’язків
Мотивація роботи персоналу фінансової (облікової) служби, а також інших підрозділів, пов’язаних 
із формуванням об’єктів оподаткування та розрахунком податків і зборів, з метою забезпечення 
ефективного податкового обліку і звітності

Джерело: авторська розробка на основі [6; 7; 8; 9]

Податковий план підприємства повинен містити такі розділи (інформацію про):
а) календар платника податків за кожним податком;
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б) перелік заходів щодо оптимізації податкових потоків, тимчасові параметри реалізації оптимізацій-
них заходів, відповідальних виконавців, ресурси, інструментарій;

в) графік податкових виплат з урахуванням заходів з оптимізації податкового портфеля і податкових 
пільг за конкретними податками;

г) графік підвищення кваліфікації фахівців, відповідальних за ведення податкового обліку і складан-
ня звітності, тощо.

Усі дії в процесі податкового планування потребують документального закріплення. Короткий пере-
лік документації, яка може застосовуватися в процесі планування податкових відрахувань, посадові осо-
би, відповідальні за прийняття того чи того документа, представлені в табл. 2.

Таблиця 2
Графік документообігу системи податкового планування 

Центр відповідальності 
вихідного документа

Центр відпові-
дальності вхідного 

 документа
Назва документу Характеристика документу

1 2 3 4

Фінансовий директор Відділ податкового 
планування* 

Розпорядження про ство-
рення відділу податково-
го планування** 

Установчий документ відділу податкового 
планування*** 

Планово-економічний 
відділ

Відділ податкового 
планування*

Бюджет без урахування 
податків і зборів

Бюджет без урахування податкової складо-
вої його витратної частини

Відділ податкового пла-
нування* Фінансовий відділ Календар податкових 

платежів

Графік сплати кожного податку та збору 
підприємства відповідно до податкового 
законодавства

Відділ податкового пла-
нування*

Органи державної 
фіскальної служби 

Заява, запит для отри-
мання інформації

Запит щодо отримання інформаційно-до-
відкових послуг від державної фіскальної 
служби з питань, які виникають у прак-
тичній діяльності підприємства і мають 
суперечливе трактування

Відділ податкового пла-
нування*

Відділ податкового 
планування*

Доповідні й аналітичні 
записки, довідки

Питання, які виникають в процесі форму-
вання системи податкового планування 
та вимагають вирішення через співпрацю 
кількох підрозділів підприємства

Відділ податкового пла-
нування* Фінансовий директор Аналітичні записки, 

довідки

Погодження та затвердження способів 
податкової оптимізації, розробки схем 
мінімізації податкових відрахувань, інших 
питань податкового планування

Фінансовий директор
Відділ податкового 
планування*, плано-
во-економічний відділ

План заходів щодо опти-
мізації оподаткування 
підприємства

Скоригований і затверджений фінансовим 
директором план конкретних заходів по-
даткової оптимізації 

Планово-економічний 
відділ Фінансовий директор

Бюджет з урахуванням 
оптимізованих податко-
вих платежів

Документ, який містить загальногосподар-
ські параметри, передається на повторне 
погодження та остаточне затвердження

Фінансовий директор Головний бухгалтер Затверджений бюджет Бюджет до виконання в частині нараху-
вання і сплати податків і зборів

Планово-економічний 
відділ, фінансовий відділ Фінансовий директор Звіт про виконання 

бюджету
Аналіз виконання бюджету, причини від-
хилення від запланованих показників 

Головний бухгалтер Фінансовий директор Службова записка Виявлені відхилення показників, закладених 
в річному бюджеті, та фактичних показників 

* або спеціаліст обліково-фінансової служби, відповідальний за податкове планування;
** або посади відповідального за податкове планування і введення її до штатного розпису;
*** або посадова інструкція відповідального за податкове планування.

Важливим напрямом процесу податкового планування на підприємстві є організація бухгалтерського та 
податкового обліку. Для організації раціонального податкового і бухгалтерського обліку важливим є пра-
вильний аналіз податкового законодавства з урахуванням його змін, визначення характеру взаємозв’язку 
бухгалтерського та податкового обліку, що повинно відобразитись у затвердженій обліковій політиці.

Облікова політика повинна розроблятися не для спрощення ведення бухгалтерського і податкового 
обліку, а з метою оптимізації податків і зборів, які сплачує підприємство, і зниження податкового тиску. 
Облікова політика є основним інструментом ефективного податкового планування. Згідно з Методич-
ними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства наказ про облікову політику містить ви-
значену кількість способів оптимізації податкового портфеля за допомогою закріплення різних варіантів 
відображення в обліку майна, зобов’язань і фактів господарського життя [10].
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В обліковій політиці суб’єкт господарської діяльності відображає обрані з метою оподаткування ме-
тоди, зокрема:

а) визначення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для цілей оподаткування ПДВ 
(метод нарахування або касовий);

б) оцінки запасів під час їх відпуску та розрахунку фактичної собівартості матеріальних ресурсів у 
виробництві для цілей оподаткування податком на прибуток (за ідентифікованою собівартістю відповід-
ної одиниці запасів, середньозваженою собівартістю, FIFO, нормативними затратами, цінами продажу);

в) нарахування амортизації основних засобів з метою визначення бази оподаткування податком на 
прибуток (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вар-
тості, кумулятивний);

г) створення резервів майбутніх витрат і платежів для цілей оподаткування податком на прибуток.
Висновки. Можемо стверджувати, що податкове планування та податкова оптимізація як його 

невід’ємна частина є важливими складовими процесу фінансового планування та функціями управління. 
Ефективна система податкового планування дозволяє мінімізувати ймовірність виникнення податкових 
ризиків: помилок у процесі нарахувань податкових зобов’язань, позапланових перевірок органів держав-
ної фіскальної служби, штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, негативного впливу 
на ділову репутацію підприємства загалом. 

У роботі охарактеризовано послідовні етапи розробки податкової політики з метою виявлення опти-
мального варіанту сплати податків і зборів з урахуванням існування альтернативних напрямків діяль-
ності підприємства.

Пропонується здійснювати податкове планування як безперервний процес, що дозволить приймати об-
ґрунтовані адміністративні рішення задля оптимізації оподаткування суб’єкта господарської діяльності. 

На нашу думку, введення на підприємстві додаткової структурної одиниці «відділ податкового пла-
нування» (чи принаймні створення посади відповідального за податкове планування і введення її до 
штатного розпису), якісна організація документообігу системи податкового планування, раціональний 
розподіл завдань, прав і обов’язків з питань оподаткування між різними структурними підрозділами під-
приємства, розробка оптимальної облікової політики сприятиме удосконаленню системи податкового 
планування суб’єкта господарської діяльності.
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МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджено ідентифікацію сутності методології обліку. Проаналізовано еволюцію елементів методу 
бухгалтерського обліку. Виокремлено склад елементів методу бухгалтерського обліку у працях науковців. Розгляну-
то процедуру облікового моделювання. Здійснено огляд процедурного й адитивного підходів до побудови методоло-
гії бухгалтерського обліку. Окреслено композитарність методу бухгалтерського обліку та доведено його адапто-
ваність під потреби обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств.

Ключові слова: методологія обліку, фінансові результати, основна діяльність, будівельне підприємство, метод, 
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МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ:  

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье исследована идентификация сущности методологии учета. Проанализирована эволюция элементов 
метода бухгалтерского учета. Выделен состав элементов метода бухгалтерского учета в трудах ученых. Рассмо-
трена процедура учетного моделирования. Осуществлен обзор процедурного и аддитивного подходов к построе-
нию методологии бухгалтерского учета. Определена композитарность метода бухгалтерского учета и доказана 
его адаптация под нужды учета финансовых результатов основной деятельности строительных предприят ий.

Ключевые слова: методология учета, финансовые результаты, основная деятельность, строительное пред-
приятие, метод, элементы метода.
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The identification of the accounting methodology essence is investigated in the article. It has been established that the 
methodology of accounting is mostly understood as the doctrine (science) of research methods (cognition). Methodology is 
a general way of knowing. The evolution of the accounting method elements is analyzed. The composition of the accounting 
method elements in scientific works is distinguished. It has been found that scientific researches mainly trace the eight-ele-
ment approach of the accounting method components covering: documentation and inventory; estimation and calculation; 
accounts and double entry; balance sheet and reports. However, some scientists propose to extend the outline.

The procedure of accounting modeling is considered. It enables to make prompt decisions on changes to the business 
processes of a construction company, taking into account macro and micro economic factors and the synergistic link be-
tween the management subsystems and accounting itself. The methodology is based on different types of methods: philo-
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Method is an element of accounting methodology and the implementation of the tasks that come before the accounting 
system is made possible through their use. Compository of accounting method is outlined and its adaptation to the needs of 
financial results accounting of main activity of construction enterprises is proved.

Key words: accounting methodology, financial results, main activity, construction company, method, elements of the 
method.

Постановка проблеми. З метою ґрунтовного дослідження процесів трансформації облікового про-
цесу основної діяльності будівельних підприємств виникає необхідність у розширенні меж традицій-
ної теорії бухгалтерського обліку з ідентифікацією належного сучасного інструментарію як методології 
бухгалтерського обліку. Водночас прагнення будівельних підприємств переорієнтувати своє функцію-
вання в умовах інституційної економіки, зокрема теорії інтересів, теорії контрактів та сталого розвитку, 
спонукає до окреслення нової системи обліку, для якої нині не існує достатньо обґрунтованої методоло-
гії, що підтверджує актуальність нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичну основу нашого дослідження сформува-
ли праці таких учених: В. М. Жук, Т. Г. Камінська, Л. М. Кіндрацька, М. В. Корягін, А. С. Крутова,  
Ю. А. Кузьмінський, Н. М. Малюга, М. С. Пушкар, Л. В. Чижевська, В. Г. Швець та ін. Незважаючи на 
значні досягнення і напрацювання у цій сфері, питання вивчення методології обліку фінансових резуль-
татів основної діяльності будівельних підприємств залишаються недостатньо висвітленими і потребу-
ють додаткових наукових розвідок. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у висвітленні гносеологічного аспекту 
методології обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств, для чого вико-
наємо такі завдання: дослідити сутність методології бухгалтерського обліку, окреслити композитарність 
методу бухгалтерського обліку та адаптувати його під потреби обліку фінансових результатів основної 
діяльності будівельних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на суттєві досягнення в забезпеченні стандартизації об-
ліку і фінансової звітності, існують серйозі проблеми в частині методологічних засад обліку стану рин-
кового середовища в умовах сьогодення та відповідності інформаційним запитам користувачів. Ста-
новлення методологічної основи обліку, що уможливлювала б адекватність заявленої системи умовам 
вітчизняної економіки та водночас забезпечувала достатній рівень формалізації, є вихідним фактором 
в розробленні теорії бухгалтерського обліку. Ф. Ф. Бутинець слушно зазначає: «Якщо методологія є 
генеральним шляхом пізнання, то методи вивчають, як саме йти цим шляхом. Методи характеризують 
складні пізнавальні процеси, що включають набір різних прийомів дослідження» [1, с. 384]. Л.В. Чижев-
ська вказує на те, що «…методологія включає дослідження системи бухгалтерського обліку і утворення 
моделей обліку, а її специфічність полягає у двоїстому характері: методологія спрямована на досліджен-
ня предмета обліку і водночас облік як наука використовує загальну методологію науки» [2, с. 80–81]. 
Методологію обліку формують методи обліку, методологічні інструменти, прийоми, які в сукупності 
є основою для групування, систематизації, трансформації облікових даних в економічну інформацію, 
адаптовану для прийняття адекватних рішень. Визначення методології обліку вітчизняними науковцями 
представлено у табл. 1. 

Таблиця 1
Методологія бухгалтерського обліку: ідентифікація сутності 

№ 
з/п Визначення сутності методології бухгалтерського обліку
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1. Вчення про методи пізнання, до яких належить метод сукупності 
чотирьох пар; методичні прийоми; методики. +

2. Всеохопне знання про понятійний аппарат бухгалтерського обліку, 
концепцію, внутрішню побудову, етапи становлення та розвитку. +

3. Об’єднання принципів, інструментів, процедур, що надалі формують 
основу конкретних облікових методик. +
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4.
Учення про методи наукового дослідження, знання всієї сукупності при-
йомів і засобів теоретичного пізнання господарських явищ і процесів, ви-
явлення їх властивостей, що становлять предмет бухгалтерського обліку.

+

5.

Дослідження системи бухгалтерського обліку за допомогою комплек-
су методів і засобів, встановлення принципів і способів організації 
побудови теоретичної та практичної діяльності, встановлення вну-
трішньої впорядкованості окремих елементів системи бухгалтерсько-
го обліку, узгоджених і впорядкованих між собою в часі та просторі.

+

6. Складна, динамічна, цілісна система способів і прийомів різних рівнів +

7.

Наука про методи наукового дослідження, тобто знання всієї сукуп-
ності прийомів і засобів теоретичного пізнання господарських явищ 
– об’єктів бухгалтерського обліку з погляду їх законності, доцільнос-
ті і достовірності.

+

8.

Сукупність прийомів, за якими впізнають об’єкт. Їхня сутність: докумен-
тування, інвентаризація, оцінювання, калькулювання, рахунок, двоїсте (по-
двійне, балансове) узагальнення стану господарських фактів, двоїсте (по-
двійне) відбиття зміни господарських фактів у системі рахунків і звітність.

+

Відтак під методологією обліку дослідники переважно розуміють вчення (науку) про методи дослі-
дження (пізнання). Н. М. Малюга констатує, що методологія конкретизується до певної методики (по-
рядку використання методів) і техніки дій (прийомів) і є важливим інструментом регулювання економі-
ки на всіх рівнях [3, с. 478].

М. С. Пушкар методологію обліку трактує більш широко – це «принципи й правила отримання, об-
робки, фіксації та передавання інформації, правил оцінки, ведення рахунків, критеріїв розмежування 
основних засобів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, порядку нарахування амортизації і 
зносу, порядку обліку ремонтів, оцінки запасів та готової продукції, списання витрат майбутніх періо-
дів, порядку визначення обсягу реалізації продукції, порядку обліку та розподілу комплексних витрат і 
включення їх у собівартість, порядку утворення статутного фонду, фондів спеціального призначення та 
інших питань» [5, с. 146]. 

В енциклопедіях та словниках під методологією розуміють учення про структуру, логічну організа-
цію, методи та засоби діяльності [12, с. 795]; систему принципів і способів організації та побудови теоре-
тичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему [13, с. 365]; принципи побудови методів, 
їх наукове узагальнення [14].

Традиційно у складі підходів до побудови методології виокремлюють процедурний (виділяють 
групи облікових процедур) та адитивний (методологію розглядають як сукупність способів, суму еле-
ментів методу обліку) підходи. Процедурний підхід, засновником якого вважається О. П. Руданов-
ський, передбачає такі процеси: реєстрація, систематизація, координація, оцінка (О. П. Рудановський  
[15, с. 465-467]); спостереження, реєстрація, групування, зведення, аналіз та передача даних (М. С. Пуш-
кар [16, с. 39]); спостереження, збір, ідентифікація, оцінка, класифікація, опрацювання, передача інфор-
мації (М. І. Кутер [17, с. 36]); реєстрація, групування, інтерпретація даних (В. Ф. Палій, Я. В. Соколов 
[18, с. 47]); спостереження, вимірювання, реєстрація, групування й узагальнення фактів господарської 
діяльності (Є. В. Мних [19, с. 360]); спостереження, вимірювання, реєстрація, класифікація, узагальнен-
ня (В. Г. Швець [20, с. 49]).

Розбудова методології обліку за адитивним підходом розпочалася з 1938 р., коли А.М. Лозинський 
виділив подвійний запис як єдиний елемент методу бухгалтерського обліку. Надалі вчені поступово до-
давали інші елементи (табл. 2). 

Таблиця 2
Еволюція елементів методу бухгалтерського обліку в 1938–1962 рр.*

№ 
з/п Автор Рік

Елементи методу бухгалтерського обліку
подвійний 

запис
докумен-
тування рахунки баланс оцінка кальку-

лювання
інвента-
ризація

звіт-
ність

1. А. М. Лозинський 1938 +
2. П. Н.Василенко 1942 + + + +
3. А. А. Афанасьєв 1952 + + + + + +
4. Н. В. Дембінський 1957 + + + + + + +
5. П. Н. Василенко 1959 + + + + + + + +
6. А. Л. Бикова 1962 + + + + + + + +

*Складено за даними: [21; 22].

Продовження таблиці 1
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Нині у дослідженнях науковців простежуємо переважно восьмиелементний підхід висвітлення скла-
дових методу бухгалтерського обліку. Хоча окремі вчені пропонують розширити окреслений набір. Так, 
О. М. Петрук переконливо стверджує, що план рахунків також являє собою елемент методу бухгалтер-
ського обліку [23]. П. В. Мезенцев наполягає на тому, що елементами методу бухгалтерського обліку є 
лише подвійний запис, рахунки і баланс [24, с. 51-52]. 

У своїй праці Н.М. Малюга, ґрунтовно дослідивши елементи методу бухгалтерського обліку, підкрес-
лює розбіжності у трактуваннях складових методу бухгалтерського обліку (табл. 3). 

Таблиця 3
Склад елементів методу бухгалтерського обліку у працях науковців* 

№ 
з/п Автор

Елементи методу бухгалтерського обліку
подвій-

ний 
запис

докумен-
тування

рахун-
ки баланс оцін-

ка

каль-
кулю-
вання

інвен-
тари-
зація

звіт-
ність

узагальнення під-
сумків бухгалтер-

ських записів
1. М. І. Баканов + + + + - + + + -
2. Г. В. Ващинський + + + + + + + - +

3. М. І. Кутер, 
Т. С. Мітюшкін + + + + + - + - -

4. А. А. Афанасьєв + + + + + + - - -

5.
П. П. Німчинов, 
С. К. Татур, 
М. Д. Цемко

+ + + + - - + - -

6. С. О. Щенков + - - + - - - - -

7.
М. О. Браун, 
П. В. Мезенцев, 
А. К. Фараджев

+ - + + - - - - -

8. Н. А. Леонтьєв + - + + - - - - -

*Складено за даними: [25; 26].

А. С. Крутова переконана, що аналіз та моделювання також є складовими методу бухгалтерського 
обліку [26, с. 214]. Д.І. Пільменштейн наголошує на необхідності врахування моделюванння, з чим не 
погоджуються В. Ф. Палій та Я. В. Соколов, котрі пропонують трактувати моделювання як «…новий 
етап розвитку науки про бухгалтерський облік, новий ступінь узагальнення, що дозволяє глибше і краще 
осмислити вже відомі в обліку методи». Цієї ж позиції дотримується Т. Г. Камінська [27, с. 368]. 

У більш новій своїй праці проф. Я. В. Соколов [28, с. 127] зазначає, що моделювання – це метод бух-
галтерського обліку, який дозволяє вивчати факти господарського життя та господарські процеси не без-
посередньо, а через спеціально створені їх образи та описи – символи, тобто вважає необхідним розши-
рити перелік складових бухгалтерського обліку моделюванням. Проф. О. А. Лаговська, погоджуючись 
із Я. В. Соколовим, зауважує: «Облікове моделювання покликане змоделювати функційні та динамічні 
характеристики об’єктів управління, що є основою для прогнозування їх стану та змін у майбутньому» 
[29, с. 265]. Така ж позиція простежується у праці М.В. Кужельного. Процедуру облікового моделюван-
ня за О. А. Лаговською наведено на рис. 1.

 
 

Рис. 1. Процедура облікового моделювання за О.А. Лаговською*

*Складено за даними: [29, с. 268].
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В. М. Жук констатує, що «…моделювання у бухгалтерському обліку – це комплексне застосування 
його методів і наукових підходів не тільки для відображення господарських процесів і явищ (через спе-
цифічно створені символи і описи), а і для стимулювання бажаного розвитку бухгалтерського обліку, 
його сприйняття як важливого соціально-економічного інституту» [30, с. 269]. Моделювання алгоритму 
вирішення завдань бухгалтерського обліку представлено так: інтерпретація МСФЗ (Рада з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, Комітет з інтерпретації МСФЗ), Методичні рекомендації Міністер-
ства фінансів України, інших галузевих міністерств та відомств, методики. На думку науковця, вектора-
ми майбутнього тренду розвитку облікового моделювання в межах інституціональної парадигми є зба-
гачення функцій, предмета, об’єктів, методів та інструментів обліку, що розширить його затребуваність 
на практиці, доведе необхідність «бухгалтерського імперіалізму» в науці; кількісне і якісне зростання 
суб’єктів методологічного впливу, що збагатить пропозицію і змістовність моделей.

Отже, облікове моделювання дає змогу оперативно ухвалити рішення щодо внесення змін до біз-
нес-процесів будівельного підприємства, зважаючи на макро- та міркоекономічні важелі й ураховуючи 
синергетичний зв’язок між підсистемами управління й власне бухгалтерським обліком. 

Рис. 2. Композитарність методу бухгалтерського обліку та його адаптованість  
під потреби обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств*

*Авторська розробка на основі: [32, с. 61; 33, с. 71].
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Водночас уможливлюється моделювання фінансових результатів від реалізації обраної альтернативи. 
Облікове моделювання спрямоване на обрання таких методологічних рішень, які дадуть змогу виокре-
мити те загальне, що характерне для різноманітних варіантів, сформувати методичні прийоми, які нада-
дуть можливість застосовувати моделювання з метою раціонального розподілу показників в первинних 
документах, регістрах обліку, формалізації облікових завдань, прогнозуванні, використанні відповідних 
адекватних моделей.

Методологія ґрунтується на різних видах методів: філософських, загальнонаукових, спеціальних 
(приватно-наукових). Тріаду таких методів бухгалтерського обліку запропоновано в праці О. А. Лагов-
ської [29, с. 266]. Ю. А. Кузьмінський метод бухгалтерського обліку тлумачить як «…послідовне за-
стосування пар методів: документації та інвентаризації, оцінки та калькуляції, рахунків та подвійного 
запису, балансу і звітності для моделювання предмета і відображення інформації про нього» [31, с. 9]. 
Натомість проф. Ф. Ф. Бутинець стверджує, що «…метод науки – це не те, що встановлено, а процес, що 
відбувається постійно, відвернений від суспільних явищ. А тому науковий метод, подібно самій науці, 
не піддається визначенню...» [1, с. 384].

Метод як «шлях до чого небудь», спосіб досягнення, сукупність пізнавальних операцій, дій, про-
цедур, правил, прийомів, норм пізнання, спрямовується на пошук істини, спонукає рух до поставленої 
мети та направлений на вирішення конкретних завдань і досягнення бажаних результатів. Методи є еле-
ментами методології бухгалтерського обліку і водночає реалізація завдань, які постають перед системою 
бухгалтерського обліку й уможливлюються шляхом їх використання. Композитарність методу бухгал-
терського обліку та його адаптованість під потреби обліку фінансових результатів основної діяльності 
будівельних підприємств зображено на рис. 2.

Висновки. Отже, окреслені процедурний та адитивний підходи зумовлюють та доповнюють один 
одного, можуть інтегруватися, вказуючи на конкретні облікові процедури та набір інструментів, за до-
помогою яких їх може бути реалізовано. Комплексне застосування процедурного та адитивного підходів 
уможливить ґрунтовне дослідження предмета бухгалтерського обліку, що варіюється залежно від про-
цесу, який відбувається в конкретний період на будівельному підприємстві (підготовка до будівництва, 
власне будівництво, реалізація будівельної продукції) і вливає на ефективність прийняття управлінських 
рішень. Виважені управлінські рішення в системі менеджменту базуються на інформації про фінансовий 
стан будівельного підприємства, структуру його майна, джерела утворення, вираженій з використанням 
такого елементу методу бухгалтерського обліку, як оцінка. Методи бухгалтерського обліку (спеціаль-
ні, специфічні, приватно-наукові, ті, що сформовані в середовищі бухгалтерського обліку) як система 
складних багаторівневих зв’язків забезпечують розвиток інструментарію, за допомогою якого досліджу-
ються об’єкти обліку.

Подальшим напрямом наукових розвідок з цього питання буде детальне вивчення елементів методу 
бухгалтерського обліку, що впливають на методологію обліку фінансових результатів.
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