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VALUATION OF THE BANK'S CAPITAL AS A FACTOR STABILITY  
OF THE BANKING SECTOR TO ENSURE STRATEGIC DEVELOPMENT  

OF THE BANKING SYSTEM

The article examines the place and role of capital adequacy in ensuring the stable development of Ukrainian banks in 
conditions of economic uncertainty. The dynamics of the main indicators of the banking system of Ukraine is analyzed. 
The analysis revealed trends in performance indicators. Indicators of regulatory, own and authorized capital are analyzed. 
During the analysis, the author found that the level of capital adequacy of banks is within the normative value and tends 
to increase and establish historical records. The analysis of capitalization processes of the Ukrainian banking system is 
carried out. The performance of banks in the COVID-19 pandemic is analyzed. Problems, directions and prospects of 
improving the regulation of capitalization processes at the level of the banking system are identified.
Key words: equity, capital adequacy, capitalization, regulatory capital, capital ratios, banking system.

Formulation of the problem. The Ukrainian 
banking sector is currently un-dergoing a real-
time stress test. The crisis, which has been 
unfolding since mid-March, has affected all 
countries and their financial sectors. It will have 
far-reaching implications for the solvency of 
borrowers, the quality of the loan portfolio and the 
business models of banks. This crisis is also a test 
of the effectiveness of the new model of banking 
regulation, which was introduced internationally 
after 2009, and in Ukraine – after 2016. The 
first conclusions can be drawn now: the NBU's 
efforts to clean up the banking sector, implement 
internationally recognized capital and liquidity 
requirements, regular stress testing, risk-oriented 
supervisory approach and encourage banks to 
build a safety margin in good times have yielded 
positive results.

The size and structure of bank capital is an 
important characteristic of the bank's financial 
stability. In such circumstances, a comprehensive, 
comprehensive study of capital adequacy, taking 
into account their financial stability, becomes  
par-ticularly relevant. The problem of ensuring the 
financial stability of banks is especially relevant 
in today's globalization of financial markets. The 
stability of each bank ensures stable and efficient 
operation of the entire banking system. Sustainable 
development should be not only a short-term 
achievement of the bank, but also its strategic task. 
Therefore, it is important to ensure a reliable way 
of formation, management, use of bank capital and 
compliance with the required level to ensure the 
development of the banking system as a whole.

Analysis of recent research and publications. 
This problem is given considerable attention by 
the National Bank of Ukraine, which is reflected 
in the Law of Ukraine "On Banks and Banking" 
[9], in the NBU Instruction "On the regulation of 
banks in Ukraine" [10]. Among the scholars who 
study the problems associated with the analysis of 
bank capital and increase the level of capitalization 

of the banking system in general, the works of 
G. Bortnikov [1], L. Vdovenko [12], S. Mishchenko 
[7], L. Melnychuk [6], K. Larionova [5], V. Kovalenko 
[4] and others. However, despite the significant 
results of scientific research, the question of the 
formation of the optimal level of capital, as well 
as the impact of capital adequacy on the financial 
stability of the bank remains controversial.

The purpose of the article is to generalize 
the theoretical foundations of the mechanism 
of financial stability of the bank based on 
its equity management, formulate practical 
recommendations for the use of capital indicators 
to assess the financial stability of the bank and 
develop proposals to increase capitalization of the 
banking system as a whole.

Presenting main material. Bank capital plays a 
dominant role in ensuring the stable development 
of Ukrainian banks. Depending on its level of 
sufficiency, the ability of banks to cover the risks 
of banking operations and their capital stability is 
determined. The capital adequacy of banks can be 
assessed through its ability to perform its main 
functions, which in accordance with the Law of 
Ukraine "On Banks and Banking" are defined as 
protective, operational and regulatory [8].

The current domestic practice of assessing 
and regulating the capital adequacy of banks is 
determined primarily by regulatory requirements 
for it. In accordance with the requirements of Basel 
I, the National Bank of Ukraine (NBU) sets capital 
adequacy ratios that banks must comply with 
under all conditions. The principles of calculation 
of NBU standards and their normative values are 
regulated by the Instruction "On the procedure for 
regulating the activities of banks of Ukraine" [10].

Comparing the requirements of Basel III for 
capital with domestic prudential requirements, 
we can identify the main trends in their 
implementation, in particular: the fixed capital 
of domestic banks is the capital of the highest 
quality; requirements for capital buffers of banks 
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were not applied, but the regulatory framework of 
the NBU provided for its implementation starting 
from January 2020, namely: from 01.01.2020 – in 
the amount of 0.625%; from 01.01.2021 – in the 
amount of 1.25%; 01.01.2022 – in the amount of 
1.875%; 01.01.2023 – in the amount of 2.5%.

The banking sector operated in the first half 
of 2020 in the context of the global pandemic 
COVID-19 and the upcoming so-called "corona 
crisis", as a result of declining business and 
consumer activity.

According to the National Bank, over the past 
six months, credit risk and the risk of profitability 
of the banking sector have increased. Liquidity 
risk remains low.

The National Bank continues to improve 
the regulatory framework, capital and liquidity 
requirements, and risk management systems in 
banks. Banks are conducting a test calculation 
of the liquidity coverage ratio (LCR), which has 
become a mandatory prudential standard since 
December 2018. Compliance with this standard 
helps to significantly reduce the likelihood of a 
liquidity crisis in the banking sector in the event 
of a negative economic shock.

The National Bank, together with the banking 
community, has begun discussions on a new equity 
instrument, long-term subordinated debt, which 
will become part of fixed capital. The terms of its 
issue will be that in the event of a decrease in 
the level of capital adequacy below a certain level, 
this instrument will be subject to write-off or 
conversion into ordinary shares of the bank. It will 
meet the criteria for belonging to the additional 
tier 1 capital in accordance with Basel III and 
European legislation and will take into account 
the legislation of Ukraine. The introduction of 
such a component of fixed capital will expand 
opportunities for recapitalization of banks and will 
be the first step towards changing the structure of 
regulatory capital towards Basel III and EU norms.

Since March, the COVID-19 pandemic and 
related quarantine restrictions have complicated 
the banking sector. Decreased demand for loans led 
to a decrease in the loan portfolio in the corporate 
segment in the second quarter. The stability of the 
deposit base allowed banks to continue the course 
of lowering rates on hryvnia deposits. This was 
facilitated, among other things, by the reduction of 
the NBU's key rate twice during the quarter. The 
growth rate of hryvnia funds of the population 
has accelerated compared to last year, and this 
contrasts sharply with periods of past crises. Under 
conditions of uncertainty, the amount of demand 
funds grew mainly. Operating efficiency has not 
declined significantly so far, despite the cessation 
of net interest rate growth and reduced commission 
income. Significantly higher compared to last 
year, allocations to reserves significantly reduced 
the profitability of the sector. Monthly statistics 
suggest that banks' operating performance will 
continue to improve. At the same time, reliable 
estimates of losses from the decline in the quality 
of the loan portfolio can be made only at the end 
of the year.

In the conditions of the COVID-19 pandemic, 
the profit of the banking sector for the second 

quarter of 2020 decreased more than twice a 
quarter and annually – to UAH 7.7 billion (оf 
which 3.6 billion UAH – PrivatBank). The profit 
of banks in the first half of 2020 was 23.4% and 
amounted to UAH 23.8 billion. The main factor in 
the decrease in profits were deductions to reserves. 
In the second quarter, they increased 2.8 times 
compared to the first quarter to UAH 13.1 billion. 
The largest amount was formed by PrivatBank. The 
economic crisis weakened the demand for banking 
services: net commission income in the second 
quarter decreased by 1.5%, the first reduction in 
four years. Net interest income grew by only 3.9%.  
In the second quarter, operating income decreased 
by 0.1% and operating expenses increased by 2.3%. 
As a result, net operating income decreased by 
2.4%, and operating efficiency deteriorated slightly: 
CIR was 48.5% compared to 47.1% in the second 
quarter of 2019. The number of unprofitable banks 
increased from 6 in 2019 and 14 in the first quarter 
of 2020 to 23 in the second quarter of 2020. In the 
first half of 2020, there were 16 unprofitable banks 
and 13 operationally unprofitable ones

Analyzing the capitalization of the banking 
system of Ukraine, we should first focus on the 
dynamics of equity, authorized and regulatory 
capital, compare the growth of capital and assets 
and study banks' compliance with regulatory 
capital adequacy (Table 1).

Analyzing the capitalization of the banking system 
of Ukraine, we should first focus on the dynamics 
of own, authorized and regulatory capital, compare 
the growth rate of capital and assets and study 
banks' compliance with regulatory capital adequacy 
(Table 2.3). It should be noted that in 2018 the rate 
of decline in equity and assets was quite significant. 
In 2019, the growth rate of equity was about 22.51%. 
By 2020, the growth rate of equity decreased to 
-38.25%, due to increased contributions to reserves 
due to the expected insol-vency of creditors due 
to antiepidemic measures and reduced profits 
of both households and businesses. As of August 
2020, the growth rate of assets amounted to 17.63% 
compared to 2019 and compared to the first quarter 
of 2020 there is an increase of 1.6% (In banks that 
were solvent at the end of June 2020).

Іn addition, it should be noted the growing 
importance of authorized capital in the formation 
of equity. Thus, according to data for 2019, this 
figure was -7.24%, due to changes in the structure 
of equity in the banking system of Ukraine. As of 
mid–2020, the authorized capital is almost 4 times 
the size of equity.

Regulatory capital until 2017 tended to decrease, 
then in 2018–2020 it increases almost reaching the 
value of 2015. The decrease in regulatory capital is 
due to both a significant decrease in the number of 
banking institutions and insufficient capitalization 
of banks.

Next, we estimate the regulatory capital 
adequacy ratio (H2), the regulatory value of which 
should not be less than 10% (Fig. 1).

The actual H2 indicator is higher than the 
normative value in solvent banks, and there is 
a tendency to a steady increase. This is due to 
the increase in regulatory capital. In 2014–2016, 
this ratio decreased in solvent banks from 18.9% 
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to 12.31%, ie by 6.49%, but during 2016–2020 it 
increased. As of 01.08.2020 H2 amounted to 22.82%.

An important step in increasing the capitali-
zation ofUkraine's banking sector shouldbe to 
improve the risk management system in banks. 
Banks should be guided by such principles of 
the risk management system [5] as: availability 
of risk management strategy; availability of an 
appropriate organizational structure; the principle 
of collegiality, the division of conflicts of interest. 
Increasing the capitalization of the banking system 
will also help increase its competitiveness and 
indirectly improve the organizational structure of 
the banking system by consolidating bank capital. 
The introduction of rating reporting of banks 
and increasing the role of banking associations 
will have a direct impact on certain groups of 
the population, will promote the intensification of 
their social function, and at the same time an open 
dialogue between banks and society.

In our opinion, an open dialogue between 
parliamentarians and experts recognized in 

scientific circles and the banking community, on 
the one hand, and the NBU and the Government, 
on the other, can contribute to the development of 
a full-fledged strategy for the development of the 
banking sector. In turn, the NBU should intensify 
communication with domestic scientists, reputable 
academic institutions, involving them in the 
preparation and consultation of relevant programs, 
in particular by creating an Expert (rather than a 
Public) Council. Strategic planning is an integral 
part of corporate governance of public institutions. 
The market economy does not provide for policy 
planning and state intervention in business, but 
in a systemic crisis it is possible to adopt (as an 
exception) programs of measures that provide for 
the strengthening of state regulation [1].

Conclusions. In its policy, the National Bank 
of Ukraine manages the need to minimize risks 
in the activities of banks, especially in times of 
crisis in the global community COVID-19. NBU 
creates conditions for increasing their financial 
and competitive capacity. Now the National Bank 

Table 1
Dynamics of the main indicators of the performance of the banking

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Banks with a banking license 163 117 86 81 75 74
Assets, UAH mln 1316852 1254385 1333831 1354741 1 404 000 1 651 568
- growth rate, % - -4,74% 6,33% 1,57% 3,64% 17,63%
Regulatory capital, UAH mln 188 949 130 974 112 155 123 224 153 241 178767
- growth rate, % - -30,68% -14,37% 9,87% 24,36% 16,66%
Equity, UAH mln 148 023 103 713 170 389 144 272 176 752 109 141
- growth rate, % - -29,93% 64,29% -15,33% 22,51% -38,25%
Authorized capital, UAH mln 180 150 206 387 474 410 507 226 470 496 473 475
- growth rate, % - 14,56% 129,86% 6,92% -7,24% 0,63%
Regulatory capital adequacy (H2), % 13,81 12,74 15,35 15,84 19,71 22,87
Operating result, UAH million -52 967 -66 600 -26 472 10 937 58 356 32 641
Return on assets, % -4,07 -5,46 0,16 1,11 4,72 3,11
Return on capital, % -30,46 -51,91 1,31 9,51 37,37 23,82

Figure 1. Regulatory capital adequacy ratio of Ukrainian banks
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does not consider imposing any restrictions. The 
banking system is liquid, the National Bank has 
sufficient reserve reserves to support the operating 
market. This is proof that it increases the level of 
capitalization of the banking system in accordance 
with the volume of banking operations and risks 
inherent in the bank's activities is the most 
important task in the context of the development 
of the banking sector.

The strategy for the development of the 
banking sector of Ukraine should be limited to the 
adoption of a strategic plan at the level of central 
and state banks. The procedure for developing 
such a plan must be approved by the authorized 
bodies. The strategic plans of state-owned banks 
can be published in abbreviated form for review 

by all stakeholders. This will undoubtedly increase 
the confidence of depositors and other clients in 
the NBU and the banking sector in general.

Thus, a high level of capital helps to strengthen 
public confidence in the banking system as a 
whole. The greater the capital of the bank, the 
more stable it is in relation to losses and to a 
greater extent able to carry out active operations, 
including during periods of decline in business 
activity in the country.

Proposals for solving the problems of raising 
banks' capital include improving banking le-
gislation, intensifying the role of banking asso-
ciations, intensifying the NBU's regulatory policy, 
improving the risk management system in banks, 
and consolidating bank capital.
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Анотація
У статті досліджується місце і роль достатності капіталу у забезпеченні стабільного розвитку українських банків 
в умовах економічної невизначеності. Проаналізовано динаміку основних показників банківської системи України. 
Аналіз виявив тенденції показників ефективності. Проаналізовано показники регулятивного, власного та статутного 
капіталу. Під час аналізу автор виявив, що рівень достатності капіталу банків знаходиться в межах нормативного 
значення і має тенденцію до збільшення та засновує історичні записи. Проведено аналіз процесів капіталізації банків-
ської системи України. Проаналізовано показники роботи банків в умовах пандемії COVID-19. Визначено проблеми, 
напрями та перспективи вдосконалення регулювання процесів капіталізації на рівні банківської системи. 
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Аннотация
В статье исследуется место и роль достаточности капитала в обеспечении стабильного развития украинских банков 
в условиях экономической неопределённости. Проанализирована динамика основных показателей банковской систе-
мы Украины. Анализ выявил тенденции показателей эффективности. Проанализированы показатели регулятивного,  
собственного и уставного капитала. При анализе автор обнаружил, что уровень достаточности капитала банков нахо-
дится в пределах нормативного значения и имеет тенденцию к увеличению и основывает исторические записи. Про-
веден анализ процессов капитализации банковской системы Украины. Проанализировано показатели работы банков в 
условиях пандемии COVID-19.Определены проблемы, направления и перспективы совершенствования регулирования 
процессов капитализации на уровне банковской системы.
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ЕВОЛЮЦІЯ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ АВСТРАЛІЇ  
ВІД ЧАСІВ ПЕРШОГО ПОСЕЛЕННЯ ДО ПЕРШОЇ ТРІАДИ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано еволюцію методів ведення сільського господарства в Австралії від першого поселення до 30-х 
років ХХ століття. Зроблено акцент на розгляді фермерських інновацій в галузі культивації, технологій посіву та ви-
робництві сільськогосподарської техніки. Простежено розвиток сільськогосподарських систем в Австралії наприкінці  
ХVIII – початку XIX ст., зокрема системи «змінного» сільського господарства. Виокремлено чинники, що призводили до 
структурного руйнування, зниження родючості й прискорення ерозії орних земель. Зроблено висновок про те, що виникнення 
розвинених сільськогосподарських систем в Австралії було здебільшого відповіддю на природні й техногенні катастрофи та 
особливості австралійського клімату, ніж результатом інноваційного процесу пошуку нових методів господарювання. 
Ключові слова: еволюція, сільськогосподарські системи, культивація, технології посіву, інноваційні методи ведення 
сільського господарства.

Постановка проблеми. Аналіз сучасних на-
прямів економічного розвитку Австралії дозво-
ляє виявити специфіку розвитку аграрного сек-
тору економіки країни. Сільське господарство 
Австралії було провідною галуззю економіки 
упродовж майже півтора століть. До 50-х років 
XX ст. воно займало перше місце за часткою у 
ВВП країни і за рівнем продуктивності праці, а 
за питомою вагою в експорті зберігає провідні по-
зиції і на даний час, особливо в країни тихооке-
анського регіону, і дає близько половини прибут-
ку від експорту Австралійського Союзу. Досвід 
економічного розвитку сільського господарства 
Австралії з великою часткою зони ризикованого 
землеробства може бути корисний для країн зі 
схожими кліматичними умовами.

Великий фактичний матеріал о багатьох ас-
пектах життя сучасної Австралії містить довідник 

«Сучасна Австралія» [1]. Загальним проблемам 
економічного розвитку Австралії присвячені стат-
ті російських авторів В.Б. Амірова, В.М. Андреєвої, 
Т.К. Власової, Н.В. Дукмасова, В.Ф. Червінського, 
а також дисертаційні роботи М.М. Солодкіної і 
І.Ф. Барибіної. У загальних працях зарубіжних 
фахівців з історії австралійського континенту 
висвітлено розвиток сільськогосподарського ви-
робництва у різні історичні періоди. Однак у цих 
роботах не приділяється достатньої уваги таким 
важливим проблемам, як концентрація спеціалізо-
ваних австралійських ферм за розміром капіталу, 
реалізація програм державного регулювання сіль-
ськогосподарського виробництва, напрями його ін-
тенсифікації в 70-х рр. XX ст., не аналізуються 
особливості розвитку австралійського сільського 
господарства після другої світової війни порівня-
но з іншими розвинутими країнами. Серед інших 
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зарубіжних авторів, необхідно виділити моногра-
фії італійського вченого У. Рабі і французьких – 
П. Леруа-Больє і А. Метена, які вивчали аграрні 
відносини в Австралії наприкінці XIX – початку 
XX ст. у період їх тривалих наукових відряджень 
на континент. Дослідження аграрних відносин в 
Австралії у контексті демократичного розвитку 
країни у період XIX – першій половині XX ст. 
здійснено в монографії австралійського історика 
Б. Фітцпатріка. 

Разом з тим такі проблеми, як дослідження 
еволюції методів ведення сільського господар-
ства в умовах особливого австралійського кліма-
ту, розвитку сільськогосподарських систем, та 
інноваційних підходів до створення сільськогос-
подарської техніки в Австралії залишилися поза 
увагою вітчизняних та зарубіжних фахівців.

Постановка завдання. На основі вищенаведе-
ного можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає у дослідження еволюції сіль-
ськогосподарських систем та методів ведення 
сільського господарства Австралії з часів першо-
го поселення до 30-х років ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Еволюція австралійського сільського господар-
ство налічує два століття проб і помилок, після 
яких було проведено ґрунтовні дослідження у 
цій сфері, котрі призвели до того, що розвине-
ні сільськогосподарські системи країни в ХХ-му 
столітті були здебільшого пов’язані з вразливіс-
тю природних ресурсів та мінливістю австралій-
ського клімату. 

Простежимо розвиток австралійського сіль-
ського господарства від першого європейського 
поселення до 30-х років ХХ століття.

Культивація земель у перший період заселен-
ня відбувалася вручну з застосуванням доступної 
праці ув’язнених без залучення тварин або машин. 
Така практика зберігалася і в 1820-х рр., не дивля-
чись на те, що приблизно з 1797 р. лопати, мотики 
та інші інструменти було замінено на плуги. Через 
відсутність підтримки з боку британського уряду 
в Австралії було винайдено та виготовлено примі-
тивні знаряддя для допомоги в процесі підготовки 
грядки для насіння. Протягом понад 100 років, аж 
до 1930-х рр., кінь залишався головною тягловою 
силою на австралійській фермі.

Перш ніж обробляти землю, необхідно було 
викорчувати деревину. Пні і коріння, які залиша-
лися, створювали великі труднощі для поселен-
ців-піонерів (Wheelhouse, 1966). Англійські плуги, 
такі, як легкі плуги Rotherham, які були привезе-
ні в Новий Південний Уельс в перші дні заселен-
ня, були замінені важкими дерев’яними плугами 
для використання в недоторканому грунті [2]. 

Ці плуги були оснащені гострими ножем і 
краєм відвалу і витягувалися волами через ко-
реневу масу на глибину приблизно 25 см. Таким 
чином можна було обробляти до 1,6 га землі в 
тиждень. До середини ХІХ ст. можна було купи-
ти легкі плуги місцевого виробництва для оранки 
або стерні. Однак через низьку родючості ґрунту 
і нестачу добрив австралійським фермерам по-
стійно доводилося розробляти нові ґрунти, і цей 
процес конче потребував важкого плуга. Заліз-
ний плуг переважно замінив дерев’яний плуг у 
1850-х – 1860-х рр. 

Приблизно в цей же час «муленсінг» стає спо-
собом підготовки землі для посіву в зарослих ча-
гарником і лісистих регіонах Малі в Південній 
Австралії і Вікторії. Південно-австралійський 
фермер Муленс, на честь якого був названий 
метод, зрубав дерева до рівня землі, продавав 
кращу деревину, а її залишки спалював. Потім 
він використовував V-подібну колоду з шипами, 
загнаними в грунт: коня причіплювали за заго-
стрений кінець, а грубий культиватор волочився 
по землі і закопував насіння в міру того, як він 
розпушував грунт (Wheelhouse, 1966). Цей уні-
кальний метод обробки грунту був привабливим 
для фермерів, тому що це був дешевий, простий 
і швидкий метод виробництва зернових культур. 
Пізніше цей метод став відомий як «янкі» в ін-
ших штатах.

У 1876 р. Річард Брюер Сміт із Калкабері, 
Південна Австралія, винайшов плуг, що підстри-
бував на пеньках і отримав за це винагороду в 
500 фунтів стерлінгів від уряду штату [3]. Леміш 
та відвал були навісними, так що вони підніма-
лися під час зустрічі з перешкодою в грунті, по-
тім вони знову поверталися у грунт після про-
ходження кореня. 

Принцип стрибка над пнем був значним ав-
стралійським внеском в розробку плуга, який 
дозволив практично обробляти кам’янисті та 
порослі чагарником землі. Це було особливо ко-
рисно в Малі, де до 1880 р. відповідні землі для 
вирощування пшениці становили більшу час-
тину (Джинс, 1977). Даний механізм був згодом 
адаптований майже до всього задіяного навісного 
устаткування для обробки грунту і сівби.

Англійський плуг з відвалом виявився погано 
пристосованим для багатьох районів Австралії, 
тому що перевернуті дернини ставали затверді-
лими в сухих умовах. 

Проблема появи грудок у важких грунтах 
найбільш ефективно була вирішена завдяки за-
стосуванню американського принципу дискового 
плуга. При створенні цього плуга завданням, яке 
потребувало вирішення, було зменшення тяги, і 
тому розробники замінили тертя ковзання від-
валу і частин плуга коченням дисків. Деякі з них 
були імпортовані в 1896 р. і вже вироблялися на 
місці з 1903 р. Джеймс Гарді з Вікторії пристосу-
вав механізм підстрибування на пні до дискового 
плуга для виробництва плуга для культивування 
з дисковим культиватором Sundercut, який ви-
роблявся з 1906 р. [2].

Диски, зазвичай ставили попарно і під кутом, 
вони перевертали і подрібнювали грунт таким 
чином, щоб він підходив для посушливих умов, 
особливо на важких грунтах. Плуг з відвалом 
залишився на легких ґрунтах, де диски над-
мірно подрібнювали грунт, а у період з 1900 по 
1970 рр. дисковий плуг був основним знаряддям  
для обробки грунту на австралійських фермах  
(Jeans, 1979).

Для остаточної підготовки грядок і для по-
криття насіння використовувалися різні форми 
борін. Найбільш примітивними формами були 
колоди з шипами, а в деяких випадках для по-
криття насіння використовувалися гілки дерев. 
Найбільш поширеним типом з 1870-х рр. була 
звивиста борона, яка була винайдена в Англії у 
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1839 р. і, на який з 1880 р. зубці були нахилені 
назад, щоб запобігти накопиченню бур’янів.

Для того, щоб доповнити плуг при підготовці 
насіннєвого ложа, борони були частково заміне-
ні іншими знаряддями, зокрема скарифікатором 
і культиватором, які розбивали грунт на більш 
дрібні частинки. Скарифікатор, відносно важке 
знаряддя з жорсткими зубами, використовував-
ся для розбивання парових земель і стерні пе-
ред посівом. Культиватор, більш легке знаряддя 
з пружинними зубами, перемішував грунт, не 
перевертаючи його. До 1885 р. ці знаряддя пере-
бували у громадському користуванні в Новому 
Південному Уельсі, а в 1890–1906 рр. вже ста-
ли стандартними знаряддями на австралійських 
зернових фермах. Ковзаючий плуг, який з’явився 
після 1900 р., виконував ту ж роботу, що і ска-
рифікатор. Принцип дисків був адаптований до 
культивування вже після 1900 р. Замість одного 
або двох важких дисків плуга дисковий культи-
ватор мав багато більш легких дисків для про-
ріджування крізь поверхневі кірки і руйнування 
грудок.

Зупинимось на розгляді технології посіву, що 
застосовувалася в Австралії. Австралійський 
фермер суттєво відставав від свого європейсько-
го колеги щодо технології посіву, хоча і дещо 
менше – від північних американців. Протягом 
декількох тисяч років робилися спроби створити 
працюючу сівалку, яка б надійно висаджувала 
насіння в ряди. Історія цього експерименту схо-
дить до Вавилону в 2000 р. до н.е. і до Італії в 
1580 р. В Англії Джетро Тул вперше виготовив 
сівалку в 1701 р., що сприяло кращому землероб-
ству, завдяки економії на насінні, й сіянні ряда-
ми, що дозволяло зберігати урожай при міжряд-
ній обробці. Також було досягнуто більш високу 
швидкість проростання (вона була поліпшена за 
рахунок використання валика, який розбивав всі 
грудки, що залишалися) і більше кущіння пагонів.

Однак австралійські фермери продовжували 
сіяти насіння, використовуючи найстаріший ме-
тод – розкидування насіння по землі й їхнє по-
криття за допомогою борони. Це була марнотрат-
на процедура як часу, так і насіння. Спочатку 
це робилося вручну з мішка, перекинутого через 
плече, але пізніше насіння поширювалося з руч-
ного пристрою, який ніс сіяч. Механізм для роз-
сіювання насіння, що обертався, був активова-
ний за допомогою лука. Ці пристрої залишилися 
у використанні на невеликих об’єктах й у ХХ ст. 
У 1870-х рр. візок для розсіювання «Seedsower» 
був імпортований з Америки, і незабаром він 
вже був виготовлений у Південній Австралії для 
місцевого використання [2]. У ньому використо-
вувався той же метод розподілу насіння, що і 
в ручній моделі: насіння подавалися з бункера 
на диск, що приводився до руху за допомогою 
ремінного привода від одного з коліс візка. Для 
цієї машини, яка широко використовувалася, був 
необхідним розподіл насіння шириною до 16 м.

У 1782 р. англієць Джеймс Кук зробив першу 
сучасну сівалку з бункером, що подавала насіння 
по трубі в так званий «черевик». Цей черевик по-
міщав насіння в траншею, зроблену зубцем. Тим 
часом в Англії сівалка була розповсюджена вже 
до початку ХІХ ст.

Ще у 1885 р. Ангус Маккей в книзі «Елемен-
ти австралійського сільського господарства» не 
згадував про сівалку, і це згадування було та-
кож відсутнє в його книзі «Введення в сільсько-
господарську практику Австралії в 1890 році». 
А. Маккей писав в основному про менш розвине-
не сільське господарство в штаті Новий Півден-
ний Уельс, але там вже були повідомлення про 
сівалки, використання яких вигідно відрізнялося 
від розсіювання в частинах Вікторії в 1870-х рр. 
Лише в 1890-х рр. застосування сівалок почало 
обганяти розсіювання, і тільки після 1910 р. воно 
стало загальноприйнятим, хоча це варіювалося 
від штату до штату. Більшість зернових ферм в 
Південній Австралії до 1910 р. вже мали сівалки. 

Сівалка місцевого виробництва у 1895 р. ко-
штувала 35 фунтів стерлінгів і фермери запере-
чували проти високої ціни. У той час технологія 
землеробства досягла значних успіхів, особливо 
у використанні культиватора. Тому сівалка стала 
необхідною для посіву культури в ряди для того, 
щоб полегшити міжрядковий контроль бур’янів. 
Використання суперфосфату також сприяло 
тому, що сівалка стала популярнішою, особли-
во після 1917 р., коли фермери з Квірінду, штат 
Новий Південний Уельс, першими застосували 
сівалку «комбайн», яка разом розсівала насіння 
і добрива [3]. Зубці, що культивують, були до-
дані в комбайн для підготовки ложа для насіння 
і його засипки. У сівалки International Harvester 
в 1920 р. було 15 черевиків для посіву та 31 зуб. 
У 1912 р. в сівалку були додані підпружинені 
зуби борони, що приблизило появу комбайна і 
замінило борону, яка раніше переміщувалася за 
сівалкою. Деякий час також використовувалося 
дискове свердло, але в умовах Австралії зубчас-
те свердло виявилося більш універсальним.

Як бачимо, основні технічні принципи біль-
шості машин, що використовуються сьогодні, 
не зазнали суттєвих змін з 1920-х рр., хоча за 
цей час відбулися нові розробки в області інже-
нерного проектування і режимів роботи, таких 
як гідравліка й трьохточкова система зчеплен-
ня. Тому залишається невирішеним питання, чи 
були ці ранні проекти остаточною відповіддю на 
підготовку насіннєвого ложа і посів сільськогос-
подарських культур, або ж згодом не було зро-
блено достатньо дослідницьких зусиль щодо по-
ліпшення дизайну сільськогосподарських машин.

Розглянемо еволюцію і розвиток сільсько-
господарських систем в Австралії наприкінці 
ХVIII – початку XIX ст., зокрема систему «змін-
ного» сільського господарства. Система земле-
робства ХVIII ст. в Австралії включала в себе 
розчищення і спалювання дерев, посів і повто-
рення цього процесу на новій території. Такий 
сільськогосподарський цикл є розповсюдженим 
у примітивному сільському господарстві. Посівні 
землі часто залишали після того, як їх врожай-
ність знижувалася, але пізніше вони повертали-
ся до обробки після певного періоду часу, необ-
хідного для подальшої мінералізації поживних і 
накопичення органічних речовин. Ще в 1826 р. 
Джеймс Аткінсон у книзі «Звіт про стан сіль-
ського господарства і випасання худоби в Новому 
Південному Уельсі» висловлював стурбованість 
щодо методів ведення сільського господарства, 
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які використовувалися в той час. На його думку, 
наслідком цієї системи було те, що земля через 
кілька років виснажувалася і була повністю по-
крита бур’янами.

Межі засівання були розширені у всіх штатах 
в другій половині XIX ст. Це розширення було 
в основному в більш сухих і, отже, районах під-
вищеного ризику, особливо на півночі Південної 
Австралії. Сприятливі, з точки зору погодних 
умов, сезони в 1878 і 1879 рр. давали фермерам 
надію на хороші врожаї в майбутньому, а нові 
землі завжди були в наявності, і тому бракувало 
стимулів для збереження структури грунту.

Урожайність постійно скорочувалася протя-
гом 1870-х рр. здебільшого через повторні по-
сіви, нестачу добрив і спалювання залишків 
[4]. Це зниження збільшилося під час посухи 
1880-1982 рр. і наступних посух у другій поло-
вині 1800-х рр. Єдиним правильним напрямом у 
цих умовах був відступ від сільськогосподарської 
діяльності, об’єднання господарств і повернення 
до пастушества.

Для досліджень причин зниження продук-
тивності посівних площ у Південній Австра-
лії в 1883 р. був заснований Сільськогосподар-
ський коледж, керівником якого став професор  
Дж. Д. Кастанс, зі статутом для проведення сіль-
ськогосподарських досліджень, спрямованих на 
підвищення продуктивності грунтів Південної 
Австралії. Ранні праці Дж. Д. Кастанса довели 
вигоду сівозміни кормових культур з пшеницею 
для зернового поясу Південної Австралії, хоча в 
той час не було знайдено будь якого комерційно-
го застосування цього винаходу. Дж. Д. Кастанс 
також продемонстрував користь від застосуван-
ня суперфосфату в 1890-ті рр., і це згодом ста-
ло звичайною практикою у Південній Австралії 
після 1900 р., яка тимчасово змінила тенденцію 
щодо зниження врожайності пшениці. Вже у 
1920-х рр. були згадки про те, що фермери сія-
ли стерню, використовуючи дискові сівалки, щоб 
запобігти згубній дії вітру на саджанці.

Розширення посівних площ у Квінсленді і пів-
нічному Новому Південному Уельсі почалося піс-
ля Першої світової війни та швидко поширилося 
у західному напряму на пасовища, і незабаром 
ерозія грунту стала серйозною проблемою.

Фермери Австралії широко використовували 
такий метод ведення сільського господарства як 
«сухе землеробство», яке було винайдено у США. 
У результаті каліфорнійської золотої лихоман-
ки в 1849 р. і розширення мережі залізниць в 
США у період з 1860 по 1875 рр. американський 
пшеничний пояс поширився на Великі рівнини. 
Посушливі умови та відсутність у поселенців до-
свіду ведення сухого землеробства призвели до 
того, що успіх був досягнутий у вологі роки, а не-
вдачі – у посушливі роки. Приблизно до 1900 р. 
були розроблені методи ведення сільського гос-
подарства на посушливих землях, що включали 
глибоку оранку і часте боронування для вироб-
ництва пиловий мульчі [3].

Вважалося, що оранка на глибину 20–25 см 
збільшує здатність грунту утримувати вологу, 
впускати сонячне світло і повітря, розширює 
зону харчування коренів, стимулює зростання 
грунтових бактерій, запобігає знесенню легких 

грунтів і дозволяє рослинам витримати трива-
лий період посухи. Пізніше американські звіти, 
та інші роботи показали, що у глибокому культи-
вуванні немає ніякої користі. Отже, в науковому 
дискурсі глибина обробітку грунту залишалася 
предметом суперечок протягом багатьох років. 
Дж. Д. Кастанс в Сільськогосподарському коле-
джі також зробив дослідження у цій сфері на-
прикінці 1800-х рр., але вони не дали результа-
тів [5, р. 86]. Наукову роботу в цьому напряму 
було продовжено в 1910 р. і було визначено, що 
обробка грунту на 10 см дає найкращу врожай-
ність. З появою трактора залишилася тенденція 
до більш поверхневої обробки грунтів. Знаменно, 
що дебати з цього питання тривали ще чотири 
десятиліття потому.

У той час як порушення поверхневого шару 
грунту повинно було запобігти появі порослі, 
часте боронування вважалося важливішим для 
підтримки «пиловий мульчі». Це нібито запобіга-
ло підйому води з глибини через капілярну сис-
тему в грунті на поверхню для випаровування.

Експериментальні роботи по випробуванню 
методів ведення сільського господарства на по-
сушливих землях почалися приблизно в 1907 р. в 
Південній Австралії, а у березні 1911 р. в Аделаїді 
була проведена перша міждержавна конферен-
ція щодо методів ведення сухого землеробства. 
За результатами конференції було узагальнено 
умови, що сприяють збереженню максимальної 
вологості в грунті:

– необхідно використовувати подвійний диск 
на початку сезону перед зимовими дощами, так 
як пухка поверхня дозволяє вологі легко прони-
кати у грунт;

– бажано досягти найменшого подрібнення 
гранул ґрунту, оскільки волога утримувалася в 
грунті у вигляді плівки навколо кожної його час-
тинки. Вважалося, що тонкодисперсні ґрунти не 
тільки здатні зберігати максимальну вологість, 
але і мають більшу капілярну силу;

– необхідно запобігати випаровуванню вологи 
на поверхні, так як дощ змушує грунт злити-
ся і утворити тверду поверхню, що дає можли-
вість нерозривного капілярного з’єднання між 
підґрунтовим ґрунтом під землею і поверхнею. 
Порушуючи безперервність цих капілярних тру-
бок за допомогою культиватора, грунт ефектив-
но мульчують, а випаровування зводиться до  
мінімуму.

Пізніше було показано, що там, де поверхня 
ґрунту була вільна від бур’янів, і не порушена, 
втрати вологи протягом літа були нижче, ніж на 
грунтах, мульчованих пилом [3]. Це вказувало на 
те, що основна втрата води з грунтів відбувала-
ся через рослини. Тому мульчування робило свій 
благотворний вплив здебільшого за рахунок бо-
ротьби з бур’янами. 

Хоча причини успіху сухого землеробства 
остаточно не були зрозумілі, його розвиток в 
Америці привернув увагу Австралії як засіб 
розширення меж посівних площ пшениці в мар-
гінальну зону опадів у 250–500 мм у Південній 
Австралії і Вікторії – Малі. Це було враховано 
у схемі розселення солдат після Першої світової 
війни, коли нові фермери були розміщені на зем-
лі в районах підвищеного ризику з опадами до 
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200 мм. Впевненість в успіху також була високою 
завдяки наявності нових сортів пшениці, стійких 
до посухи, та дешевого суперфосфату.

Застосування американських методів сухого 
землеробства в «маргінальній» країні на прак-
тиці було витлумачено як тривалий пар з оран-
кою в січні або лютому і збереженням мульчі без 
бур’янів до часу посіву восени наступного року, 
періодом у 15 місяців. Швидке поширення су-
хого землеробства з довгим паром мало місце в 
австралійському Малі в усіх чотирьох штатах, 
які виробляли пшеницю, але особливо у Півден-
ній і Західної Австралії, де були доступні великі  
території.

Парування дозволяло фермеру щороку сіяти 
врожай у хороших посівних умовах і давало пе-
ревагу щодо розподілу робочого навантаження 
на багато місяців. Так як зазвичай кінська сила 
застосовувалася для обробки ґрунту, цей розпо-
діл роботи протягом року мав велике значення 
через час, що витрачався на кожну операцію.  
Із застосуванням потужності трактора було по-
трібно менше часу для обробки ґрунту, і процес 
обробки став більш інтенсивним.

Орання під пар легких ґрунтів Малі було осо-
бливо руйнівним тому, що ґрунти були чистими 
від бур’янів і, таким чином, залишалися відкри-
тими для посушливих західних вітрів. Часта об-
робка ґрунту за допомогою борін і дискових плугів 
призводила до отримання гарної глибини, нібито 
дозволяючи ґрунту дихати, а опадам потрапляти 
в грунт, в той же час зводячи до мінімуму втра-
ти на випаровування. Ковзанки використовува-
лися для ущільнення ґрунту, а рідкісна глибока 
оранка – щоб пропустити вологу в надра. Вогонь 
видалив стерно й інші поверхневі залишки, і за-
хисна рослинність на борознах була очищена. 
Остаточним впливом на грунт було структурне 
руйнування, зниження родючості й прискорення 
ерозії.

Урожай пшениці при повторних посівах в Пів-
денній Австралії після 1910 р. знизився. До кінця 
1920-х рр. падіння цін на пшеницю і збільшен-
ня посухи призвели до серйозних економічних 
труднощів. Великі площі було засіяно частіше, і 
виснаження ґрунту і його деградація були при-
скорені. Також фермери не могли дозволити собі 
придбати необхідний суперфосфат, і тому вро-
жайність ще більше впала.

В офіційних порадах фермерам у 1920-х рр. 
акцент було зроблено на необхідності подальшо-
го збереження вологи і збільшення доступності 
азоту (Mabbutt, 1978). Потенційну роль бобових в 
цьому процесі ще не було усвідомлено фермера-
ми. Частка пшениці, що була вирощена на парах 
в Мюрей Малі, збільшилася з однієї третини в 
1930 р. до трьох чвертей у  1934 р.: в результаті 
відбулася катастрофічна ерозія ґрунту. У най-
гірших випадках ерозія неодноразово блокувала 
дороги, залізниці та водні канали. Паркани були 
затоплені, а орні землі були поховані під піща-
ними пластами.

До середини 1930-х рр. стало зрозуміло, що 
вирощування пшениці в Малі не було вигідною 
пропозицією, і замість цього виникла необхідність 
у вівчарстві. Реалізація цього проекту призвела 
до об’єднання холдингів і переміщенню сімей з 

цього регіону. Хоча багато фермерів добровільно 
перейшли на новий вид діяльності з 1937 р., пе-
рехід від комерційного вирощування пшениці до 
тваринницької галузі відбувся в основному після 
Другої світової війни вслід за державним вику-
пом і перерозподілом земель. Право власності на 
землю було замінено «безстрокової орендою», а 
вирощування пшениці було скорочено до ротації 
з пасовищами (Mabbutt, 1978).

У районах з літніми дощами північного Нового 
Південного Уельсу і Квінсленду було виявлено, 
що річний пар є необхідним для успішного виро-
щування озимих культур. Оскільки період пара 
збігався з літніми штормами високої інтенсив-
ності, які викликали високий рівень ерозії грун-
ту, утримання стерні на парах стало основним 
фактором контролю цієї ерозії. Тому фермерам 
в районах з літніми дощами було рекомендовано 
утримувати стерні на поверхні грунту під вигля-
дом «консервативного землеробства» У більшості 
районах з сезонними літніми дощами стерня за-
звичай розкладалася перед посівом.

Починаючи з 1920-х рр., важливість чистих, 
особливо довгих парів, а також повсюдне поши-
рення сівозмін зменшилися. Етап пасовища став 
відомий як лей. 

Зниження цінності зерна пшениці і поліп-
шення перспективи для випасу овець у кінці  
1920-х рр. призвели до того, що парування було 
відкладено на якомога більший період часу, щоб 
максимально збільшити запас корму для овець.

Застосування тракторів з 1924 р. дозволило 
завершити підготовку до посіву і власне посів за 
коротший час. Пневматичні шини, які були роз-
роблені в 1930-х рр., ще більше збільшили робо-
чу швидкість тракторів приблизно з 7 до 10 кіло-
метрів на годину.

Однак слід підкреслити, що, хоча необхідність 
у розподілі робочого навантаження була зменше-
на, швидкість роботи і подальший розвиток біль-
ших машин дозволили обробляти грунт більш 
інтенсивно. А надмірна обробка грунту призвела 
до продовження загострення проблеми деграда-
ції ґрунту.

Використання суперфосфату і введення одно-
річних бобових культур подолали необхідність 
мінералізації грунту фосфором і азотом. Бобові 
покращували якість випасу і в багатьох випад-
ках стада паслися до осінніх дощів.

Розповсюдження каркасних бур’янів на пів-
денному сході Австралії спонукало землевлас-
ників використовувати пасовищну фазу в якості 
єдиного засобу боротьби з бур’янами. Каркасний 
бур’ян з’явився приблизно в 1917 р. й істотно 
знизив врожай пшениці у результаті жорсткої 
конкуренції за азот і вологу. Культивування 
було єдиним варіантом боротьби з бур’янами, до-
ступним фермерам в той час, але воно фактич-
но сприяло їх поширенню шляхом регенерації з 
фрагментів коренів.

Багато виробників пшениці вийшли з бізне-
су в середині 1930-х рр. у результаті загальних 
втрат врожаю через каркасні бур’яни. Це збіглося 
з періодом економічного спаду в країні, й пшенич-
на промисловість опинилася під загрозою. Уряд 
запропонував приз у розмірі 5000 фунтів стер-
лінгів за кращий засіб боротьби з зараженням 
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бур’янами, хоча виплату так не було здійснено [6]. 
Однак слід зазначити, що каркасний бур’ян зро-
бив сільськогосподарської промисловості послугу, 
прискоривши скорочення виробництва пшениці в 
багатьох районах Австралії, де це було не тіль-
ки ненадійним бізнесом, а й швидко виснажувало 
мізерні резерви родючості грунту. Крім того, це, 
ймовірно, просунуло на багато років рух до змі-
шаної системи землеробства з включенням зерно-
бобових культур в сівозміну пшениці і пара після 
того, як було продемонстровано, що пасовищні 
види, особливо люцерна, можуть контролювати 
бур’яни шляхом конкуренції. Ці далекосяжні ре-
зультати впровадження каркасних бур’янів дали 
можливість наголосити на необхідності обмежен-
ня практики орання під пар, щоб забезпечити 
більше кормів для випасу худоби.

Висновки з проведенного дослідження. Ха-
рактеризуючи історичну еволюцію сільського 
господарства з часів першого поселення до пер-
шої третини ХХ ст., можна зробити висновок, 
що це історія дослідження, розробок та втілен-
ня фермерських інновацій, а також природних 
і техногенних катастроф. Сільськогосподарська 

політика протягом цього періоду формувалася 
як відповідь на такі лиха, а не в якості активно-
го процесу. Саме австралійський фермер згодом 
перевірив межі цієї системи, і зробив свій внесок, 
щоб не повторювалися помилки минулого. Роз-
виток сільськогосподарської техніки відбувався 
головним чином завдяки інноваційним розробкам 
австралійських фермерів, у той час як сучасні 
системи господарювання виникли шляхом проб, 
помилок і необхідності. 

Отже, виникнення розвинених сільськогоспо-
дарських систем в Австралії було здебільшого 
відповіддю на природні й техногенні катастрофи 
та особливості австралійського клімату, ніж ре-
зультатом інноваційного процесу пошуку нових 
методів господарювання. 

У даний час для успішного розвитку сільсько-
го господарства в Австралії зростає необхідність 
врахування екологічних вимог, пов’язаних зі збе-
реженням сільських ландшафтів, а також еконо-
мічних вимог для розвитку фермерства й їхніх 
громад. Пошук кращого розуміння і кращих рі-
шень і надалі лежатиме в основі триваючої ево-
люції сільського господарства Австралії. 
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Аннотация
В статье проанализирована эволюция методов ведения сельского хозяйства в Австралии от первого поселения до  
30-х годов ХХ века. Сделан акцент на рассмотрении фермерских инноваций в области культивации, технологий по-
сева и производстве сельскохозяйственной техники. Прослежено развитие сельскохозяйственных систем в Австралии 
в конце ХVIII – начале XIX в., в частности системы «переменного» сельского хозяйства. Выделены факторы, которые 
приводили к структурному разрушению, снижению плодородия и ускорению эрозии пахотных земель. Сделан вывод 
о том, что возникновение развитых сельскохозяйственных систем в Австралии было больше ответом на природные и 
техногенные катастрофы и особенности австралийского климата, чем результатом инновационного процесса поиска 
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Summary
The article analyzes the evolution of agricultural methods in Australia from the first settlement to the 30s of the twentieth 
century. Emphasis is placed on the consideration of farm innovations in the field of cultivation, sowing technologies and 
production of agricultural machinery. The development of agricultural systems in Australia in the late eighteenth – early 
nineteenth century, in particular the system of «variable» agriculture was traced. Factors that led to structural destruction, 
reduced fertility and accelerated erosion of arable land have been identified. It is concluded that the emergence of 
developed agricultural systems in Australia was more a response to natural and man-made disasters and the peculiarities 
of the Australian climate than the result of an innovative process of finding new management methods. 
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СУЧАСНА МОДЕЛЬ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

У статті проаналізовано співвідношення державного / комунального та приватного сектору на ринку медичних послуг. 
Завдяки з’ясуванню суті системи охорони здоров’я Н.А. Семашка та сучасної державної системи охорони здоров’я, 
встановлено  можливість для зростання якості надання медичних послуг та зростання кількості приватного сектору на 
ринку медичних послуг. Здійснено аналіз прийнятих нормативно-правових актів з питань сучасної медичної реформи 
у хронологічній послідовності. Розвинуто підхід до формування системи підвищення ефективності та якості надан-
ня медичних послуг в Україні. Здійснено моніторинг перших результатів реалізації реформування моделі надання  
медичних послуг населенню на місцях (на прикладі КНП «Ярмолинецький районний центр первиної медико-санітарної 
допомоги»).
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Постановка проблеми. Реалізація державної 
політики у сфері охорони здоров’я пов’язана із 
забезпеченням права кожного громадянина на 
здоров’я, рівну доступність до якісної медичної 
допомоги, формування у населення свідомості, 
ідеології здорового способу життя, підвищен-
ня матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я. У період реформування вітчизняної 
економіки України питання модернізації медич-
ної сфери є надзвичайно актуальним.

Завдяки тому, що вітчизняна медицина все 
ще працює на базі, створеної ще за часів Радян-
ського Союзу, в Україні є величезна кількість 
державних і комунальних медичних установ, 
які займають 90% ринку, тоді як приватний сек-
тор поки що становить лише 10%. Разом з тим, 
приватна медицина демонструє в Україні високі 
темпи зростання, адже в 2012 році її частка оці-
нювалася всього в 1%. Причому, змінюється і га-
лузева структура приватних медичних установ: 

збільшується відносна кількість лікарень і діа-
гностичних центрів. Незважаючи на те, що 70% 
приватних медустанов є невеликими кабінети, 
лабораторії і центри, де працюють до 20 співро-
бітників, останнім часом інвестори стали активні-
ше вкладати гроші в більш великі проекти. Уже 
десять операторів ринку надають повний спектр 
медпослуг, серед них клініка «Оберіг», медична 
клініка «Борис», медичний центр «Одонтомед», 
медичний центр «Біомед», клініка «Оксфорд Ме-
дікал», клініка «Добробут», клініка «Медіком», 
клініка «Інто-Сана» та інші [1].

З урахуванням того, що послуги приватної ме-
дицини в Україні по кишені далеко не всім жи-
телям, учасники ринку зосереджені в найбільш 
платоспроможних регіонах країни – це столиця, 
де працюють 50% всіх приватних лікарів, і інші 
ділові і промислові центри. В населених пунктах 
з населенням до 100 тис. чоловік перебуває лише 
10% лікарів-приватників. Аналіз ринку медичних 
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послуг України показує, що розвитку приватної 
медицини в нашій країні заважає не тільки низь-
ка купівельна спроможність населення, а й не-
досконала законодавча база, що регулює галузь. 
Система акредитації та легалізації медичних 
установ надмірно забюрократизована і займає 
багато часу і сил. Великі надії на розширення 
клієнтської бази приватники пов’язують із про-
веденою в Україні медичною реформою [1].

При цьому на ринку медичних послуг осно-
вним критерієм залишається якість їх надання. 
На сьогодні можна виділити три основні систе-
ми охорони здоров’я у світі: державна система 
(Великобританія), страхова система (представле-
на в таких європейських країнах, як Франція, 
Австрія, Бельгія, Швейцарія, деяких країнах 
Латинської Америки, Японії), приватна система 
(Сполучені Штати Америки). Проте у розгляну-
тих країнах зазначені системи не представлені 
в чистому вигляді. Навіть у країнах з держав-
ною системою охорони здоров’я є організації, що 
здійснюють приватне медичне страхування. Дер-
жавна система охорони здоров’я розвивається як 
напрям соціальної політики. У результаті держа-
ва посилює свій вплив і контроль над діяльністю 
медичних і страхових організацій [2]. 

Саме тому, питання формування моделі удо-
сконалення якості надання медичних послуг 
населенню є одним із перших питань, що по-
требувало негайного вирішення в Україні. Стра-
тегічною метою проведення реформ мало стати 
створення в Україні конкурентноздатної ме-
дичної галузі, діяльність якої базується на еко-
номічних, ринкових принципах сучасного ме-
неджменту та маркетингу, що буде відповідати 
соціально-економічним і політичним змінам, які 
сталися протягом останнього часу в Україні і 
тривають досі.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
які полягають в: з’ясуванні суті попередньої та 
існуючої державної системи охорони здоров’я; 
аналізі прийнятих нормативно-правових актів з 
питань сучасної медичної реформи у хроноло-
гічній послідовності; стану реалізації реформу-
ванні моделі надання медичних послуг населен-
ню на місцях та результати їх впровадження на 
прикладі КНП «Ярмолинецький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незалежною Україною було успадковано дер-
жавну систему охорони здоров’я Н. А. Семашка, 
яка була побудована як багаторівнева з чіткою 
структурою послуг, де головну роль відігравали 
дільничі лікарі, що відповідали за надання ме-
дичної допомоги населенню. Вона успішно пра-
цювала в 70-х–90-х роках минулого століття та 
базувалася на профілактичній та патронажній 
системі.

Як ми вважаємо, оскільки система Семашка 
була орієнтована на масове лікування та профі-
лактику, необхідно було б паралельно з нею до-
пустити створення приватної медицини і взагалі 
створити умови вільної конкуренції для лікарів, 
які бажають мати приватну практику. Як відомо, 
ці заходи не було вжито, що відповідним чином 
вплинуло у появі потреби формування власної 

моделі удосконалення якості надання медичних 
послуг населенню на рівні країни. 

Зокрема, у 2015 році Уряд України ініцію-
вав трансформаційну реформу системи охорони 
здоров’я з метою поліпшення стану здоров’я на-
селення та забезпечення фінансового захисту від 
надмірних витрат шляхом підвищення ефектив-
ності, модернізації застарілої системи надання 
послуг та покращення доступу до якісного ме-
дичного обслуговування. До цього часу комплек-
сна стратегія передбачала першочергове здій-
снення реформи фінансування системи охорони 
здоров’я для того, щоб прискорити перетворення 
у сфері надання медичних послуг та впровади-
ти інформаційні технології в якості каталізато-
рів. Стратегія фінансування системи охорони 
здоров’я була сформульована в концептуально-
му документі, який був затверджений Кабінетом 
Міністрів України.

У жовтні 2017 року парламент ухвалив новий 
Закон України «Про державні фінансові гаран-
тії медичного обслуговування населення», який 
регулює фінансування системи охорони здоров’я. 
Відповідно до цього Закону держава гарантує 
повну оплату згідно з тарифом за рахунок ко-
штів Державного бюджету України надання 
громадянам необхідних їм медичних послуг та 
лікарських засобів, що передбачені програмою 
медичних гарантій. За рахунок Державного бю-
джету України окремо здійснюється фінансове 
забезпечення програм громадського здоров’я, за-
ходів боротьби з епідеміями, проведення меди-
ко-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної 
з проведенням судово-медичної та судово-психі-
атричної експертиз, та інших програм у галузі 
охорони здоров’я, що забезпечують виконання 
загальнодержавних функцій, за переліком, за-
твердженим Кабінетом Міністрів України [3]. 
Окрім того було прийнято також пакет відповід-
них підзаконних нормативно-правових актів, що 
створив достатню правову та політичну основу 
для подальшого впровадження нових механізмів 
фінансування охорони здоров’я.

27 грудня 2017 Кабінет Міністрів України при-
йняв Постанову «Про утворення Національної 
служби здоров’я України», згідно якої передбача-
лася поетапна реалізація реформи: перший етап 
реформи зосереджено на первинній медичній до-
помозі, а другий – на вторинній і третинній [4].

На нашу думку, із прийняттям законодавчих 
та нормативно-правових актів в Україні розпо-
чалося швидке впровадження нової системи фі-
нансування охорони здоров’я. 1 квітня 2018 року 
Уряд України створив єдиного замовника (за-
купівельника) медичних послуг – Національну 
службу здоров’я України (НСЗУ) та затвердив 
положення, необхідні для його функціонування. 
НСЗУ – це національний страховий орган, що 
забезпечує охоплення населення визначеним га-
рантованим пакетом медичних послуг у межах 
доступного фіскального простору. Було призна-
чено Голову НСЗУ, після чого основна команда 
служби розпочала практичну реалізацію страте-
гії фінансування системи охорони здоров’я, на-
правляючи основні зусилля на первинну медич-
ну допомогу. Розпочалося укладання договорів 
із надавачами. Населення мало право вільного 
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вибору надавачів первинної медичної допомоги, 
і могло підписати декларацію з будь-яким нада-
вачем ПМД.

Щоб мати змогу підписувати договори, нада-
вачі медичної допомоги змінили свій юридичний 
статус і стали автономними суб’єктами господа-
рювання. 97% усіх комунальних закладів охоро-
ни здоров’я первинної ланки та понад 100 при-
ватних практик первинної медичної допомоги 
підписали договори з НСЗУ. Результати нещо-
давнього опитування показують, що 76% насе-
лення задоволені якістю медичної допомоги на 
первинній ланці. 

Паралельно з цим Уряд розпочав в 2017 році 
забезпечувати основними лікарськими засобами 
для амбулаторного лікування у рамках Програми 
«Доступні ліки». Програма дозволила забезпечи-
ти мільйони людей безоплатними та пільговими 
основними лікарськими засобами, насамперед 
тими, що є необхідними для лікування станів на 
рівні первинної медичної допомоги, таких як сер-
цево-судинні захворювання.

У перший рік після створення НСЗУ служ-
ба перевершила очікування щодо швидкості, з 
якою вона сформувала критичну масу професій-
ного персоналу в своєму центральному офісі, та 
запровадила інформаційні системи, достатні для 
здійснення основних контрактних та платіжних 
операцій з ПМД. Це дало змогу НСЗУ задоволь-
нити політичні вимоги щодо швидкого надання 
пакету медичної допомоги населенню та можли-
востей реформування надавачам послуг ПМД. 
Наступний етап впровадження ПМГ – початок 
закупівлі послуг вторинної та третинної медич-
ної допомоги (поряд з екстреною медичною допо-
могою, паліативною допомогою та реабілітацією), 
що передбачає важливий крок до інституційного 
розвитку. 

Питання формування моделі надання ме-
дичних послуг розглядав в своєму досліджен-
ні В. Пальчук, старший науковий співробітник  
СІАЗ НБУВ. У роботі зазначалося, що МОЗ 
України планувало розпочати реформу системи 
охорони здоров’я ще влітку 2017 р., але перене-
сення розгляду парламентом ключових законо-
проектів на осінь відтермінувало початок змін на 
2018 р. Пацієнти отримали право обрати лікаря, 
а ось самим лікарям і медичним закладам по-
трібно було провести більш активну роботу, за-
для того, щоб пацієнти обрали саме їх [5].

В 2018 році розпочалося підписання договорів 
підприємств первинної медико-соціальної допо-
моги з Національною службою здоров’я України. 
З 1 січня 2018 року для первинної ланки почала 
діяти звична модель фінансування. Згодом вони 
отримали кошти за кожного пацієнта, який уклав 
угоду з лікарем і якого внесли в електронний 
реєстр. Тариф на кожного пацієнта розрахову-
вався по вікової категорії 18–39 років – 370 грн.  
На пацієнтів похилого віку і дітей діяли відповід-
ні коефіцієнти [5].

На даний час тарифи на одного пацієнта для 
медичних закладів первинної ланки зазначають-
ся в Звіті про обсяг медичних послуг, пов’язаних 
з первинною медичною допомогою та погоджу-
ється з НСЗУ. В 2020 р. базовий розмір тарифу 
було збільшено до 600,48 грн. Розмір тарифу роз-

раховується з врахуванням вікового коефіцієнта 
(ВК) для різних вікових груп пацієнтів та стату-
су гірського коефіцієнта (ГК). Все це впливає на 
суму оплати за медичні послуги, що надається 
підприємствам ПМСД на місцях. Приватні ме-
дичні заклади теж дістали можливість укладати 
договори з Нацслужбою здоров’я.

Необхідно відмітити, що впровадження дру-
гого етапу розпочато та триває в 2020 році. 
З 1 квітня 2020 року запрацювала Програма 
медичних гарантій на рівні вторинної медичної 
допомоги. Станом на вересень 2020 року з На-
ціональною службою здоров’я України законтр-
актовано 3095 надавачів медичних послуг насе-
ленню. З січня по вересень 2020 року чисельність 
українців, які підписали декларації з сімейними 
лікарями зросла на 1,5 млн. і становить на даний 
час 30 млн. 610 тис. [6].

Як саме було організовано реформування мо-
делі удосконалення якості надання медичних по-
слуг населенню на місцях, розглянемо на прикла-
ді Ярмолинецького району Хмельницької області.

21 грудня 2012 року Ярмолинецькою район-
ною радою було прийнято рішення «Про ство-
рення комунального закладу «Ярмолинецький 
районний центр первинної медико-санітарної до-
помоги». Цим рішенням передбачалося передача 
майна спільної власності територіальної громади 
по акту керівнику новоствореного комунально-
го закладу, затвердження Статуту, структури, 
граничної чисельності працівників та штатно-
го розпису закладу. Призначено керівника [7]. 
В подальшому 2 березня 2018 року рішенням 
№15 Ярмолинецької районної ради, відповідно 
до Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», КЗ «Ярмолинецький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» перетво-
рено у комунальне некомерційне підприємство [8].

При цьому, комунальним некомерційним під-
приємством 5 червня 2018 року було підписано 
договір з НСЗУ про медичне обслуговування на-
селення за програмою медичних гарантій. В роз-
ділі предмету договору зазначалося, що надавач 
зобов’язується надавати медичні послуги за про-
грамою медичних гарантій пацієнтам, а замов-
ник зобов’язується оплачувати такі послуги. Від-
повідно договору надавач звітує через систему 
звіт, в якому зазначається обсяг наданих медич-
них послуг, які підлягають оплаті за звітний пе-
ріод. Договором передбачалися умови, порядок 
та строки оплати послуг, ціна договору, відпо-
відальність сторін, строки дії договору.

1 серпня 2018 було внесено зміни до даного 
договору, де було обумовлено спеціальні умови 
надання медичних послуг з зазначенням орієнто-
ваної ціни договору та тарифи з коригувальними 
коефіцієнтами по вікових групах пацієнтів. Крім 
того в додатку до договору вказувалося місце на-
дання медичних послуг.

Договори з НСЗУ поновлюються щороку, а 
підприємства первинної ланки щоквартально до 
20 числа наступного місяця звітують про доходи 
(оплата за послуги за договорами з НСЗУ) та ви-
трати (поточні видатки-оплата праці, придбання 
товарів, робіт, комунальних послуг, енергоносіїв) 
надавача медичних послуг, пов’язаних з первин-
ною медичною допомогою.
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Відповідно до Положення затвердженого ке-
рівником закладу основним завданням закладу є 
надання населенню доступних та якісних медич-
них послуг. Громадяни мають право на вільний 
вибір сімейного лікаря, що забезпечується шля-
хом розвитку мережі підрозділів ПМСД, набли-
жених до місця проживання населення. Так, в да-
ному комунальному некомерційному підприємстві 
допомогу населенню надають відокремлені струк-
турні підрозділи Центру ПМСД. До їх складу вхо-
дить 7 амбулаторій загальної практики-сімейної 
медицини, 3 фельдшерсько-акушерських пунктів, 
33 фельдшерських пунктів, 8 медичних пунктів 
тимчасового базування. Установою проводиться 
обстеження, лікування та реабілітація населення 
у взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я, 
відповідно до медичного маршруту пацієнта.

В процесі удосконалення якості надання ме-
дичних послуг через систему сімейних лікарів в 
Ярмолинецькому районні покращилося надання 
паліативної допомоги пацієнтам, яка включає 
комплекс заходів, спрямованих на полегшен-
ня фізичних та емоційних страждань пацієнтів. 
Проводиться санітарно-просвітницька робота, 
навчання населення здоровому способу життя, 
основам надання самодопомоги та взаємодопомо-
ги, раннє виявлення та профілактика неінфек-
ційних захворювань, раннє виявлення та профі-
лактику соціально небезпечних захворювань.

В зв’язку з поширенням на території Укра-
їни гострої распіраторної хвороби COVID-19 та 
запровадженням карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України, 30 червня 2020 року 
було внесено зміни до щорічного договору з 
НСЗУ. Договором передбачаються спеціальні 
умови надання послуг КНП «Ярмолинецький 
районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги». Разом із санітарно-епідеміологічною 
службою здійснюються заходи масової та інди-
відуальної профілактики інфекційних захво-
рювань, особливо в період пандемії COVID-19. 
Медичний персонал повністю забезпечено всіма 
необхідними засобами захисту. В районні утво-
рено дві мобільні бригади для надання екстреної 
допомоги хворим на короно вірусну інфекцію. 
Встановлюється наявність показань та здійсню-
ється відбір хворих для отримання санаторно-
курортного лікування. Проводиться виписка 
рецептів для пільгового забезпечення медика-
ментами окремих груп населення відповідно до 
чинного законодавства.

Структурні підрозділи КНП «Ярмолинецько-
го РЦ ПМСД» взаємодіють з дитячими дошкіль-
ними закладами, навчальними закладами, соці-
альними службами, правоохоронними органами, 
підприємствами, установами та організаціями, 

засобами масової інформації, громадськими ор-
ганізаціями в інтересах збереження та зміцнення 
здоров'я населення.

На 1 січня 2020 року населення району стано-
вило 28184 чол. Сімейними лікарями обслугову-
валося 24384 чол., або 86,5% від загальної кіль-
кості населення. При цьому сільське населення 
становило 19800 чол. і було охоплено сімейною 
медициною на 95,4 %.

З метою покрашення якості надання медич-
них послуг населенню громади директором КНП 
було затверджено систему контролю якості лі-
кувально-діагностичного процесу та системи 
матеріального стимулювання роботи лікарів 
загальної практики сімейної медицини, які на-
дають первинну медичну допомогу. Розроблено 
індикатори якості надання медичних послуг сі-
мейними лікарями та педіатрами. До індикаторів 
якості належать: кількість заключених деклара-
цій; рівень вакцинопрофілактики на рівні прак-
тики ПМД; проактивний контакт з пацієнтами із 
захворюваннями; % огляду дітей до 3 років; ви-
явлення випадків онкологічної патології; вияв-
лення занедбаних випадків туберкульозу; охо-
плення дітей туберкулінодіагностикою; якість 
ведення медичної документації; розробка та 
провадження сучасних клінічних протоколів лі-
кування захворювань; підвищення кваліфікації 
за принципом «безперервного навчання» (тре-
нінги, конференції).

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі викладеного матеріалу можна зробити ви-
сновки про, що:

– в Ярмолинецькому районі, в строки вста-
новленні державою, було здійснено реформу-
вання медичної реформи, що дало можливість 
розширити мережу обслуговування (до 91%) на-
селення регіону;

– покращення фінансування медицини на 
первинному рівні з джерел НСЗУ та Програми 
«Доступні ліки»; наразі з місцевого бюджету ви-
діляються кошти лише на енергоносії, пільгові 
рецепти, програма нефрологічних хворих;

– успішно почала функціонувати система 
електронних рецептів та направлень на вторин-
ну ланку, що створює зручності для населення;

– впроваджено електронні системи комуні-
кації між лікарями та пацієнтами – HELSI та 
MEDICS;

– запроваджуються система електронних лі-
карняних листів.

Таким чином, сучасні реформаційні процеси 
національної системи охорони здоров’я, які від-
буваються в Україні, спрямовані на покращення 
функціонування всієї медичної сфери та підви-
щення якості надання медичних послуг.
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Аннотация
В статье проанализировано соотношение государственного / коммунального и частного сектора на рынке медицинских 
услуг. Благодаря выяснению сути системы здравоохранения Н.А. Семашко и современной государственной системы 
здравоохранения, установлена возможность для роста качества предоставления медицинских услуг и рост количества 
частного сектора на рынке медицинских услуг. Осуществлен анализ принятых нормативно-правовых актов по вопро-
сам современной медицинской реформы в хронологической последовательности. Развит подход к формированию си-
стемы повышения эффективности и качества предоставления медицинских услуг в Украине. Осуществлен мониторинг 
первых результатов реализации реформирования модели предоставления медицинских услуг населению на местах 
(на примере КНП «Ярмолинский районный центр первичный медико-санитарной помощи»).
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THE MODERN QUALITY OF PROVIDING  
MEDICAL SERVICES MODEL TO THE POPULATION

Summary
The article analyzes the ratio of public / communal and private sector in the market of medical services. By clarifying 
the essence of the health care system N.A. Semashko and the modern state health care system, there is an opportunity to 
increase the quality of medical services and increase the number of the private sector in the market of medical services. 
The analysis of the adopted normative-legal acts on the issues of modern medical reform in chronological order is carried 
out. An approach to the formation of a system to improve the efficiency and quality of medical services in Ukraine has 
been developed. The first results of the reform of the model of providing medical services to the population on the ground 
were monitored (on the example of the Yarmolynets District Center for Primary Health Care).
Key words: health, medical services, health care, medical care, health care system.
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

У статті окреслено погляди провідних вітчизняних та зарубіжних науковців щодо формування конкурентних переваг 
підприємства та їх розподілу за класифікаційними ознаками. Подано детальну характеристику зовнішніх та внутріш-
ніх чинників формування конкурентних переваг підприємства. Основну увагу приділено формуванню внутрішніх чин-
ників конкурентних переваг, оскільки вони майже цілком визначаються керівництвом підприємства та дають можли-
вість визначити їх вплив на ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність. Також розглянуто 
класифікацію конкурентних переваг за походженням та залежно від імовірності успіху, за ступенем впливу на по-
тенціал підприємства, залежно від сили і характеру впливу на споживачів, за стратегічною спрямованістю та іншими 
класифікаційними ознаками. Узагальнено погляди різних науковців щодо виділення критеріїв поділу конкурентних 
переваг підприємства та наведено обширну схему виокремлення окремих видів конкурентних переваг підприємств. 
Визначено основні вимоги до формування конкурентних переваг підприємства.
Ключові слова: конкурентні переваги, стратегія, конкурентні чинники, класифікація, середовище функціонування 
підприємства.

Постановка проблеми. У сучасних реаліях 
господарювання умови ведення бізнесу постійно 
ускладнюються, посилюється конкуренція, ви-
никають нові споживчі сегменти, зростають ви-
моги споживачів, з’являються нові можливості 
для задоволення потреб потенційних спожива-
чів. Тому для успіху підприємству недостатньо 
просто переконати споживача придбати власну 
продукцію, а необхідно змусити його робити це 
на постійній основі. У зв’язку з цим, особливо-
го значення і актуальності набувають питання 
формування конкурентних переваг підприєм-
ства, які б забезпечили йому краще ринкове 
позиціонування і зростання числа лояльних 
споживачів. Конкурентні переваги, сформовані 
підприємством, підкреслюють його унікальність 
в конкурентному середовищі, є запорукою його 
конкурентоспроможності та отримання макси-
мальних економічних результатів у стратегіч-
ному періоді.

На сьогодні існують різноманітні підходи до 
класифікації конкурентних переваг підприєм-
ства враховуючи середовище функціонування, 
сферу діяльності, особливості здійснення вироб-
ничо-господарської та фінансово-інвестиційної 
діяльності, якими підприємство керується під 
час розвитку власних ключових переваг, які в 
поєднанні з ресурсами стають основою стратегії 
підприємства і забезпечують йому формування 
конкурентних переваг в стратегічному періоді. 

Значний внесок у дослідження підходів до 
класифікації конкурентних переваг внесли 
такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, 
як: Г.Л. Азоев, С.Ю. Безсмертний, А.В. Войчак, 
Р.В. Камишніков, Е.М. Кобозева, Ю.І. Мануй-
лова, Ж. Ламбен, А.О. Левицька, Л.Н. Мамає-
ва, Д.В. Удалов, О.А. Кондратьєва, М. Портер, 
А.Н. Смаглюк, І.С. Гончаров, Р.А. Фатхутдинов, 
С.С. Хайновская, В.К. Холл, У.С. Даелленбах та 
ін. Аналіз наукових праць з досліджуваної про-
блематики показує, що з наукової точки зору, 

в рамках окремо взятої предметної області  
(в даному випадку – підхід до класифікації кон-
курентних переваг), питання щодо формування 
конкурентних переваг підприємств є невиріше-
ним та неоднозначним, зумовлюючи тим самим 
актуальність теми дослідження.

Постановка завдання. Формування окремих 
видів конкурентних переваг підприємств є осно-
вною передумовою забезпечення ефективності їх 
діяльності, напрямком подолання кризових ситу-
ацій, в яких перебуває значна кількість вітчиз-
няних суб’єктів господарювання різних галузей 
і форм власності. Рішення даної проблеми має 
розглядатися з позицій узагальнення підходів 
до класифікації конкурентних переваг, а також 
формування єдиного підходу, який сприятиме 
визначенню переваг на конкретному підприєм-
стві в контексті реалізації стратегічних цілей ді-
яльності підприємства.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 
теоретичних положень щодо виокремлення під-
ходів до класифікації конкурентних переваг під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В ринкових умовах господарювання, в умовах 
високої конкуренції між виробниками продукції 
та перенасичення ринку різноманітними товара-
ми та послугами, конкурентні переваги можуть 
проявлятися в різних формах, в залежності від 
специфіки товару, галузі, в якій працює під-
приємство та динамічних ринкових умовах гос-
подарювання. Всі ці конкурентні переваги під-
приємства формуються в результаті більшої 
ефективності та/або більш низьких витрат в 
результаті певних видів діяльності, які здійснює 
конкретно взяте підприємство.

В літературних джерелах, зокрема науков-
цями В.К. Холл, Л.Н. Мамаевою, Д.В. Удаловим, 
О.А. Кондратьєвим, Г.Л. Азоєвим, Ж. Ламбен, 
Р.А. Фатхутдінового, А.О. Левицької, існують 
різні підходи до класифікації конкурентних пе-
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реваг підприємства. Велика кількість дослідників 
погоджується з думкою М. Портера, поділяючи 
конкурентні переваги на такі дві базові: «більш 
низькі витрати, які надають можливість встанов-
лювати нижчі ціни й отримувати вищі прибут-
ки, і диференціацію (унікальність) товару, яка 
б забезпечувала найвищу споживчу цінність» 
[8, c. 64].

Підтвердженню вищезазначеної думки спри-
яють практичні дослідження В.К. Холла. Науко-
вець визначив конкурентні стратегії розвитку 
двох підприємств-лідерів в восьми галузях з 
високим рівнем конкуренції. Дослідження пока-
зали, що підприємства забезпечували лідерські 
позиції шляхом високої диференціації товарів 
або ж найнижчими витратами в кожній галузі. 
У більшості випадків лідируюче підприємство 
орієнтувалося на одну з цих конкурентних пе-
реваг, водночас інше підприємство, що посідало 
друге місце, використовувало іншу конкурентну 
перевагу [12, c. 113].

Такі науковці, як Л.Н. Мамаєва, Д.В. Уда-
лов, О.А. Кондратьєва доповнили вище згадані 
види конкурентних переваг ще одним видом – 
продуктивніше використання наявного капіта-
лу в порівнянні з підприємством-конкурентом 
[7, с. 31].

Г.Л. Азоєв вважає, що важливими критерія-
ми класифікації конкурентних переваг виділив 
є «можливість імітації (унікальні/такі, що під-
даються імітації) і характер динаміки (стійкі/не-
стабільні)» [1, с. 93]. 

Ж. Ламбен до конкурентних переваг відносить 
чиннику часу, і вважає що «швидкість реагуван-
ня на потреби ринку є однією з ключових конку-
рентних переваг» [5].

Р.А. Фатхутдіновим запропонував виділять 
наступні підходи до класифікації конкурентних 
переваг:

– «сфера виникнення переваги (природно-
кліматичні; політичні; технологічні; культурні; 
економічні) – стосується переважно конкурент-
них переваг країни;

– зміст чинники переваги (якість товару  
(послуги); ціна товару; витрати споживача; якість 
сервісу товару) – безпосередньо належить до пе-
реваг товару;

– метод або засіб отримання переваги (у 
спадщину; навчання; впровадження нововведень; 
пересування) – взагалі має умовний характер» 
[10, с. 111].

Щоб бути успішним підприємству необхідно 
вміло керувати своїми конкурентними перевага-
ми. Відносні конкурентні переваги, як і конку-
рентоспроможність підприємства, можуть бути 
обумовлені різними факторами внутрішнього і 
зовнішнього середовища, що забезпечують стій-
ку конкурентну позицію на ринку

Виходячи зі створюваних переваг, прийнято 
розділяти зовнішні і внутрішні конкурентні пе-
реваги. Конкурентна перевага є «зовнішньою», 
якщо вона заснована на здатності підприємства 
створити більш значимі цінності для споживачів 
його продукції, що створює можливості більш 
повного задоволення їх потреб, зменшення ви-
трат або підвищення ефективності їх діяльності.  
Зовнішню конкурентну перевагу забезпечує 

стійке положення підприємства на ринку, оскіль-
ки підприємство може змусити ринок купувати 
її товар за ціною вище, ніж у головного конку-
рента, який не забезпечує відповідну відмінність. 

Прояв зовнішніх чинників в малому ступені 
залежить від підприємства. Сюди можна від-
нести: рівень конкурентоспроможності регіо-
ну, галузі, країни; державна підтримка малого 
і середнього бізнесу; відкритість суспільства і 
ринків; наявність доступних і дешевих ресурсів. 
Внутрішні чинники конкурентних переваг май-
же цілком визначаються керівництвом. Їх можна 
розділити на п’ять груп (табл. 1).

Таблиця 1
Внутрішні чинники  

конкурентних переваг підприємства

структурні
виробнича і організаційна структура 
підприємства, місія, спеціалізація ви-
робництва, персонал

ресурсні

постачальники, доступ до якісної де-
шевої сировини і інших ресурсів, опти-
мізація ефективності використання 
ресурсів

технічні патентований товар, патентована тех-
нологія, якість виготовлення продукції

управлінські

менеджери, функціонування системи 
менеджменту організації, функціону-
вання системи управління якістю в ор-
ганізації

ринкові

доступ до ринку ресурсів, доступ до 
ринку нових технологій, ексклюзив-
ність продукції підприємства, ексклю-
зивність каналів розподілу, ефективна 
система стимулювання збуту і після-
продажного обслуговування

Джерело: [3, с. 513]

Внутрішня конкурентна перевага базується 
на перевазі підприємства щодо витрат вироб-
ництва, управління підприємством або товаром. 
Це створює цінність для виробника, що дозволяє 
домогтися собівартості меншою, ніж у конкурен-
та. Внутрішня конкурентна перевага є наслідком 
більш високої «продуктивності», яка дає підпри-
ємству можливість бути рентабельнішою і більш 
стійкою до зниження ціни продажу. 

Крім поділу на внутрішні і зовнішні Без-
смертний С.Ю. звертає увагу на те, що класифі-
кація конкурентних переваг може бути здійснена 
по стратегічної спрямованості, яка передбачає їх 
поділ на такі види, як: 

– «конкурентні переваги, створені в резуль-
таті задоволення найбільш значних цінностей 
для споживачів в одній і тій же сфері діяльності, 
що і пріоритетні конкуренти; 

– конкурентні переваги, які з’являються в 
результаті свідомого задоволення підприємством 
нових потреб споживачів і пошуку шляхів їх за-
доволення» [2]. 

Варто зазначити, що останні в сучасній лі-
тературі визнаються як більш прогресивні, в 
зв’язку з тим, що, з одного боку, дозволяють під-
приємству економити на витратах, пов’язаних з 
конкурентними діями, а з іншого, сприяють до-
сягненню більш істотних результатів.

А.О. Левицька наводить деталізовану класи-
фікацію конкурентних переваг, поділяючи їх на 
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види в розрізі внутрішніх та зовнішніх конку-
рентних переваг (табл. 2).

Залежно від імовірності успіху підприємства 
на ринку конкурентні переваги підприємства 
бувають: вірогідні (перемога в конкурентній бо-
ротьбі не може бути чітко прорахована в зв’язку 
з дією факторів навколишнього маркетингового 
середовища, або в зв’язку з невизначеністю їх 
сил і умов) і очевидні (які не потребують додат-
кового дослідження і обґрунтування).

С.С. Хайновська вважає, що види конкурент-
них переваг компанії можуть прив’язуватися до 
наступної діяльності:

1. Переваги за рахунок інновацій. Для цього 
потрібні інвестиції в наукові розробки або креа-
тивний підхід команди, здатність мислити нетра-
диційно. Завдання – створити на підприємстві 
атмосферу новаторства. 

2. Конкурентні переваги товару (якість, наяв-
ність, термін придатності, функціональність, дов-
говічність, ціна). Сьогодні складно конкурувати 
за рахунок властивостей товару.

3. Умови угод (знижки, подарунки, відстроч-
ка, кількість способів оплати, бронювання, гаран-
тія, доступ до адміністративного ресурсу). 

4. Сервіс (упаковка, доставка, спілкування, 
зручність, швидкість, кваліфікація персоналу, 
програми лояльності). Практично невичерпний 
ресурс для поліпшень. 

5. Поліпшення бізнес-процесів, що передба-
чає скорочення витрат, кадрову та технологічну 
перебудову, фінансову і податкову оптимізацію, 
наприклад, переведення частини ресурсів на 
аутсорсинг [11, c. 134].

На думку А.Н. Смаглюк, І.С. Гончарова, можна 
виділити такі основні види конкурентних переваг 
на підприємстві:

1. Ціна. Одна з головних переваг будь-якої 
компанії. Якщо ціни на товари або послуги під-
приємства нижче конкурентних, як правило, цей 
ціновий розрив вказується відразу. 

2. Досвід. Коли співробітники вашої компанії 
є професіоналами в своїй сфері, знають всі «під-
водні камені» ведення бізнесу, то необхідно вста-
новити зв’язок з споживачами.

3. Особливі умови. Вони можуть включати в 
себе: ексклюзивні пропозиції поставки (система 
знижок, зручне розташування компанії, велика 
складська програма, супутні подарунки, оплата 
після доставки і т.д.). 

4. Вузька спеціалізація. Це компонент уні-
кальної торговельної пропозиції (USP) часто ви-
користовується як конкурентна перевага компа-
нії [9, c. 388].

Узагальнивши думки науковців щодо виді-
лення критеріїв поділу конкурентних переваг 
підприємства, на рис. 1 наведено обширну схему 
виокремлення окремих видів конкурентних пе-
реваг підприємств (рис. 1).

Запропонована класифікація охоплює біль-
шість конкурентних переваг, які можуть бути 
сформовані на конкретному підприємстві. 

Існує кілька вимог до конкурентних переваг, 
які згруповані на рис. 2.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
науково обґрунтована класифікація конкурент-
них переваг є основою управління підприємством 
в умовах конкурентної боротьби, а застосуван-

Таблиця 2
Критерії класифікації конкурентних переваг за А.О. Левицькою

№ 
п/п Вид Характеристика

1 Зовнішні переваги
1.1 Ціна Ринкова влада підприємства, рівень і можлива динаміка цін
1.2 Збут Кількість замовлень, прийоми та методи розподілу продукції
1.3 Імідж Загальні уявлення споживачів про саме підприємство і його товар, популярність
1.4 Сервіс Рівень і якість послуг, які надає підприємство

1.5 Комунікації Канали і засоби поширення інформації про підприємство, наявність і використання 
зв’язків

1.6 Кон’юнктура Ринкові умови функціонування, конкурентне оточення (кількість і поведінка конкурента, 
сила впливу конкурента)

1.7 Якість Рівень якості продукції за оцінками споживачів

1.8 Інформація Наявність належної інформацією про стан і тенденції розвитку ринку, вплив факторів і 
умов зовнішнього оточення, поведінку клієнтів і конкурентів

1.9 Конструкція Технічні характеристики продукції, її дизайн, упаковка
2 Внутрішні переваги

2.1 Виробництво Рівень витрат, забезпеченість підприємства ресурсами, продуктивність праці, раціональ-
ність експлуатації основних фондів

2.2 Кваліфікація Творчість персоналу, майстерність, активність, професіоналізм, схильність до нововве-
день

2.3 Управління Ефективність системи мотивації персоналу, результативність діючої системи управлін-
ня, ефективність управління запасами і процесами

2.4 Інновації Наявність і введення «ноу-хау», методи розробки і запровадження нових технологій
2.5 Технологія Гнучкість технологічних процесів, сучасність, застосування досягнень НТП, досконалість
2.6 Організація Гнучкість, сучасність, прогресивність, структурованість діючої структури управління

2.7 Економіка Платоспроможність, наявність джерел фінансування, прибутковість, ліквідність, рента-
бельність

Джерело: [6, c. 54]
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ня розроблених наукових підходів в практичній 
діяльності сприяє досягненню конкурентоспро-
можності. Різні науковці (В.К. Холл, Л.Н. Мама-
ева, Д.В. Удалов, О.А. Кондратьєв, Г.Л. Азоєв, 
Ж. Ламбен, Р.А. Фатхутдінов, А.О. Левицька та 
ін.) виділяють різні підходи до класифікації кон-

курентних переваг. Дослідження поглядів нау-
ковців та підходів до класифікації конкурентних 
переваг підприємств свідчить про значну різно-
манітність їх видів, проте вони не суперечать 
одна одній, а скоріше навпаки, є взаємодопов-
нюючими. Більшість науковців поділяють конку-

Рис. 1. Класифікація конкурентних переваг підприємства
Джерело: власна розробка авторів
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Рис. 3. Вимоги до конкурентних переваг підприємства
Джерело: [6, c. 54]
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тлі конкурентів  

видимі, тобто помітні для конкурентів 

стійкі, тобто дозволяють підприємству зберігати свою позицію, незважаючи на 
зміни в зовнішнього середовища 

унікальні, тобто надану вигоду клієнтам неможливо отримати у конкурентів 
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рентні переваги на зовнішні та внутрішні, дета-
лізуючи їх на окремі підвиди в залежності від 
джерела їх виникнення. Узагальнивши погляди 
провідних науковців, можна виділити такі най-
більш поширені підходи до поділу: за джерелами 

виникнення, за стратегічною спрямованістю, за 
походженням, за ймовірністю успіху, залежно 
від сили і характеру впливу на споживачів, за 
часом дії, за рівнем реалізації, залежно від кон-
цепції маркетингового середовища.
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ПОДХОДЫ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ  
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье обозначены взгляды ведущих отечественных и зарубежных ученых по формированию конкурентных пре-
имуществ предприятия и их распределения по классификационным признакам. Подано подробную характеристику 
внешних и внутренних факторов формирования конкурентных преимуществ предприятия. Основное внимание уде-
лено формированию факторов конкурентных преимуществ, поскольку они почти полностью определяются руковод-
ством предприятия и дают возможность определить их влияние на эффективность деятельности предприятия и его 
конкурентоспособность. Также рассмотрена классификация конкурентных преимуществ по происхождению и в за-
висимости от вероятности успеха, по степени влияния на потенциал предприятия, в зависимости от силы и характера 
воздействия на потребителей, по стратегической направленности и другим классификационным признакам. Обобщены 
взгляды различных ученых о выделении критериев разделения конкурентных преимуществ предприятия и приве-
дены обширную схему выделения отдельных видов конкурентных преимуществ предприятий. Определены основные 
требования к формированию конкурентных преимуществ предприятия.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, стратегия, конкурентные факторы, классификация, среда функцио-
нирования предприятия.
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APPROACHES TO THE CLASSIFICATION  
OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE

Summary
Today there are various approaches to the classification of competitive advantages of the enterprise taking into account 
the operating environment, sphere of activity, features of production-economic and financial-investment activity, which 
the enterprise is guided by during development of key advantages which in combination with resources become the basis 
of enterprise strategy. Competitive advantages are divided into the following two basic ones: lower costs, which make 
it possible to set lower prices and obtain higher profits, and differentiation (uniqueness) of the product, which would 
provide the highest consumer value. Confirmation of this opinion is facilitated by practical research by VK Hall. Relative 
competitive advantages, as well as the competitiveness of the enterprise, may be due to various factors of internal and 
external environment, providing a stable competitive position in the market. Based on the created advantages, it is 
accepted to divide external and internal competitive advantages. External competitive advantage is provided by the stable 
position of the enterprise in the market, as the enterprise can force the market to buy its goods at a price higher than that 
of the main competitor, which does not provide the corresponding difference. Internal competitive advantage is based on 
the company's advantage in terms of production costs, management of the enterprise or product. This creates value for 
the manufacturer, which allows you to achieve a lower cost than a competitor Bessmertnyy S. draws attention to the fact 
that the classification of competitive advantages can be carried out by strategic direction. 
Key words: competitive advantages, strategy, competitive factors, classification, operating environment.
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DIVERGENCE OF FOREIGN TRADE INTERESTS IN INTERNATIONAL COOPERATION

The article highlights two interrelated models of international economic activity, which are subsystems of a single 
mechanism for countries to participate in international cooperation. It is substantiated that the future development of the 
services sector is crucial for ensuring the viability of a healthy and happy society, as well as for the efficient functioning 
of the economy as a whole. The article states that international cooperation between countries and other participants 
in international relations has formed a system of intergovernmental and non-governmental organizations of global and 
regional scale in the field of trade. It is analyzed that the intensification of international cooperation of countries, given 
the differences in their development, has contradictory consequences. This causes spatial and temporal asymmetries in the 
realization of foreign trade interests, which can be influenced by countries through the choice of foreign trade policy that 
will best promote the development of the national economy.
Key words: divergence, foreign trade interests, international trade cooperation, international economic activity, international 
trade community, globalization.

Research problem. The internationalization 
processes of economic life and the deepening of 
global transformations have not only changed the 
world economic order, influenced the structure of 
international economic relations, but also modernized 
the format of international trade cooperation. It 
has acquired qualitatively new features, creating 
another challenge for national interests, while 
expanding the range of their implementation. Thus, 
international economic cooperation at the present 
stage acts as a frontal economic integration, which 
has become a fundamental factor in the development 
of individual economies.

Problem formulation. The article substantiates 
the importance of international trade cooperation 
in order to address such issues as: deepening 
imbalances in international trade risks due to 
non-compliance with agreements reached by 
countries and commitments made during the 
negotiations; violation of the integrity of the global 
institutional structure in the field of international 
trade; expanding trade of individual countries, 
violation of the principles of strategic partnership 
of countries, etc.

Research task. Based on the above, we can 
formulate a research task, which is an objective 
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assessment of many geopolitical, civilizational 
factors, institutional conditions of export-import 
activities, traditional international sales channels, 
which serve the trade of one country with others. 
International cooperation is only one of the formats 
of combining the national interests of countries, 
which is a tool for resolving contradictory and 
conflict situations.

Presentation of research results. The inter-
national trade community can be characterized 
as a process of interaction between two or more 
participants, in which any use of armed violence 
is excluded, and advantages are given to the joint 
search for mechanisms to realize the interests of 
each participant on non-discrimination, respect for 
national sovereignty and mutual obligations and 
responsibilities for their violation. The principle 
of international cooperation is fundamental in the 
integration of countries into the structural and 
functional system of the world economic order.

Countries need to actively exchange not only 
goods, services and financial capital, but also 
technologies, knowledge, skills and abilities, 
provided that the international division of labor 
deepens and intensifies foreign economic, cultural 
and social cooperation, expands the scope of 
penetration into foreign markets. Bilateral and 
multilateral diplomacy, traditionally a mechanism 
for building cooperative relations and concluding 
various agreements, is aimed at mutual coor-
dination of economic and political interests, 
ensuring common security and resolving conflicts, 
or any issues of common interest to all parties 
directly involved in this. International cooperation 
is only one of the formats of combining the 
national interests of countries, which is a tool for 
resolving contradictory and conflict situations. 
The multidimensional nature of global problems 
of international trade cooperation complicates 
the process of their identification in the global 
economic space.

International trade cooperation is of great 
importance for the development of the modern 
world. In today's economic reality, no country 
can feel completely self-sufficient. The growth of 
interdependencies and interactions only increases 
the importance of international trade cooperation. 
This is especially true in developing and least 
developed countries. Thus, for these countries, 
multilateral cooperation allows to expand trade 
relations with other participants in international 
economic relations, to ensure the supply of goods to 
the domestic market for which there is no import 
substitution, to solve, at least in part, food security, 
access to new technologies, increase production 
through attracting foreign investors, promoting 
their products and services in foreign markets, 
etc. The main reason for the intensification of 
international cooperation is in the economic sphere.

The globalization of almost all aspects of modern 
life is forced to include in the agenda the nature 
and content of cooperation between countries in 
world markets of investment, financial technology, 
labor, goods and services. It is necessary to 
prescribe clearly "game rules". The deployment of 
the globalization process is carried out in certain 
forms, which are manifested through:

– structural diversification of international 
trade and increase of its volumes;

– international direct and portfolio investments;
– labor migration;
– use of knowledge, technology, management 

and marketing generated in more developed 
countries and involved in economic systems.

Historically, the first form of international 
cooperation is considered to be international tra-
de in goods and services in the form of their 
export and import. It can be carried out with the 
participation of both private entities and the state.

In view of this, we can distinguish two interrelated 
models of international economic activity, which 
are subsystems of a single mechanism for countries 
to participate in international cooperation. The first 
model is based on the interests of non-state entities, 
which is objectively an important characteristic 
and feature of the market system. The interests of 
private business structures are aimed at achieving 
financial results and liberalization of export-import 
directions of the country foreign trade policy.  
The second model is cooperation with the parti-
cipation of state institutions. It is actively used 
in those areas of economic activity where, for 
objective reasons, public authorities have the 
appropriate commercial powers. In world practice, 
there are cases when in a directive economy 
established a state monopoly on foreign economic 
relations [1, p. 41]. In particular, such foreign trade 
policy was pursued in the USSR, changing only 
organizational forms.

The globalization of the world economy and the 
development of integration processes (especially on 
the European continent) deepen the asymmetries 
between countries both in terms of macroeconomic 
indicators and positions in global development 
coordinates, and also foreign trade interests. 
The asymmetry of countries' interests causes an 
asymmetry of foreign trade flows, which can be 
manifested in the territorial (spatial and temporal) 
dimension. The term "asymmetry" became 
widespread in scientific research after receiving in 
2001 by American economists J. Stiglitz, J. Akerlof 
and M. Spence [2, p. 144]. Nobel Prize for the 
development of theory and analysis of markets 
with asymmetric information, according to which 
asymmetric information creates problems of 
unfavorable decision choices and deepens risks.

The presence of asymmetry in processes and 
phenomena collectively affects the behavior of 
market participants, both goods and services, and 
financial. Asymmetry can occur at the global, 
national and regional levels. In the scientific 
literature, regional asymmetry is defined by 
scientists, in particular N. Bozhydarnik, as a process 
of differentiation of local and global territorial 
taxonomic units, which occurs under the influence 
of increasing uneven movement of factors of 
production, competition and implementation of 
complementary multilevel (local, regional, national, 
supranational) policy of reducing disproportion 
of socio-economic development and ensuring its 
sustainability [3, p. 12].

We can agree with the position of I. Storonyanska, 
who believes that the asymmetry of regional 
development is a measure of interregional diffe-
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rences in the levels of economic development 
(economic activity) and life (quality) [4, p. 101]. 
Researchers I. Vakhovych and I. Lakatosh con-
sider the concept of asymmetry of regional 
development as a process of violation of harmony 
and balance of socio-economic development of 
regions, strengthening their contrast, polarization 
and increasing interregional differences [4, p. 35]. 
Regional asymmetry (it applies to both territory 
of country and countries within the region) is a 
feature of any economy, because there is always 
an uneven distribution of productive forces, but 
spatial development involves controlled integration 
processes and socio-economic effects of foreign 
trade. Regional asymmetry is considered not 
only in relation to regions as territorial entities 
of the country, but also in the geographical and 
spatial dimension, and in accordance with the 
interests of countries of a particular continent – 
Europe, Asia, Africa and others [3, p. 10], within 
integration associations and formations such as 
the BRICS. Thus, in the structure of the latter's 
interests, each country has its own interests, and 
combining their resources only strengthens the 
position of countries in the global economy. The 
participants of the BRICS project have certain 
resource advantages: Brazil – in the production 
of agricultural products, Russia – in the export of 
mineral resources, India – at the expense of cheap 
intellectual resources, China – at the expense of 
cheap labor, South Africa – in providing natural 
resources. The BRICS countries are becoming a 
kind of challenge to the emerging world trade 
leaders, creating not only an economic union, but 
also working out common political reforms. At 
the same time, the creation of the BRICS was a 
challenge to the hegemony of the United States 
and the European Union in international trade, a 
way to balance the asymmetries of foreign trade 
flows in the world.

Based on a syncretic analysis of the views 
of different scholars, we propose to define the 
asymmetry of foreign trade interests as the 
heterogeneity of the global economic space, which is 
manifested in the diversification of foreign interests 
in foreign trade and affects the differences between 
their economic and human development. The 
asymmetry of foreign trade interests is an objective 
feature of the world economy, because, having equal 
access to markets, countries build their strategies 
differently and choose the vectors of cooperation 
with other participants in international economic 
relations. The asymmetry of foreign trade interests 
of countries is manifested in their foreign trade 
policy, which is implemented either as a liberal or 
protectionist. Its modern symptoms manifest itself 
due to the following problems:

– deepening imbalances in international trade;
– risks of non-compliance with agreements 

reached by countries and commitments made in 
the negotiation process;

– violation of the integrity of the global ins-
titutional structure in the field of international 
trade;

– trade expansion of individual countries, 
violation of the principles of strategic partnership 
of countries, etc.

The world economy as a system of markets 
is formed under the influence of priorities for 
the realization of foreign trade interests of each 
country. For countries that are members of 
integration associations, such as the European 
Union, this task is somewhat simplified given 
the country's common foreign trade policy. The 
participation of each country, for example, in the 
EU's common policy, makes it possible to lobby 
the interests of member states in international 
organizations and international cooperation. At 
the same time, the foreign trade interests of 
European countries are multi-vector, each of them 
has or is trying to realize specific advantages in 
certain markets, accordingly uses tools (according 
to WTO requirements) to regulate foreign trade 
in order to: ensure competitive development of 
export potential, investments, efficient use of the 
country production potential, support of close 
cooperation with economically developed countries, 
development of cross-border cooperation, impro-
vement of infrastructure and implementation of 
innovative development strategy.

Countries around the world are integrated into 
the global trade space to varying degrees. Thus, 
according to the globalization index (according 
to the methodology of KOF Swiss Economic 
Institute), which covers economic (business activity, 
international trade, investment, tariff policy, 
restrictions and taxes on international trade, etc.), 
social and political aspects, there are differences 
in the positions of countries. Thus, in terms of the 
level of economic globalization, the leaders are 
economically developed countries (Table 1).

Table 1
Top 10 countries in the Globalization Index 2019
Rank Country Globalization Index, overall

1 Switzerland 91,19
2 Netherlands 90,71
3 Belgium 90,59
4 Sweden 89,93
5 United Kingdom 89,84
6 Austria 88,85
7 Germany 88,60
8 Denmark 88,26
9 Finland 87,70
10 France 87,25

Source: [6]

As a component of international economic 
relations, international trade in recent decades has 
been characterized by high growth rates compared 
with the growth rate of world production. Given 
the slow pace of economic growth in the world 
due to the effects of the recent global financial 
and economic crisis, this trend may continue, but 
provided that the international competitiveness of 
countries and increasing market flexibility. The 
situation is exacerbated by destructive changes in 
the world economy and the unfavorable situation 
in the financial sector, in particular the slowdown 
in world production. In the post-crisis years, the 
decline in production in the world economy was 
halted; there was a slowdown in growth, which, 
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however, was disrupted in 2014 due to geopolitical 
factors. However, the next crisis may be decisive in 
changing the world economic order, its epicenter 
may be both the United States and China, which 
today with its foreign trade and financial strategies 
promotes a new model of redistribution of spheres 
of influence (it should be borne in mind that the 
ranking of leading companies in the world are 
headed by Chinese corporations). It is projected 
that the growth of the world economy will depend 
on the revival of economic and foreign trade 
activity in European countries, including the EU.

Long-term stagnation has also affected the 
growth rate of world trade. Thus, in the last 
two years there has been an increase in world 
trade at 2–2.5%, while in the pre-crisis period it 
was 7.2%, and in the post-crisis years the world 
economy still had the potential to recover. In the 
long run, countries have the potential to increase 
trade. Experts see the reason for this in lower 
prices for raw materials and a probable increase 
in investment activity in these countries. At the 
same time, liberal fiscal policy has created threats 
to the economic development of countries due to 
excessive foreign investment, rising external debt, 
bank liquidity problems, which could not but affect 
the trends of world trade.

At the same time, the new agenda of 
international organizations, in particular the WTO 
and UNCTAD, raises the issue of contradictions in 
the implementation by countries of the provisions 
of bilateral and multilateral agreements. When 
signing the latter, they received liberal conditions 
for market access, while the practice of new 
preferential agreements (including issues of not only 
trade but also investment, standards, protection of 
intellectual property rights, etc.) indicates limited 
countries in deciding on strategic development 
priorities. This usually applies to developing 
countries, which are forced to participate in the 
lowest stages of global value chains.

Unified rules of international trade, in particular 
through the GATT / WTO agreements, equalize 
the conditions of participating countries in trade, 

goods and services, but do not take into account 
the country involvement in international economic 
relations, reasons that motivate it to accept the 
terms of other participants driving force of foreign 
trade activity of countries. The top five exporters 
of goods in 2019 included China ($ 195419313440), 
the United States ($ 140827427290), Germany  
($ 128289362560), Japan ($ 62062812860), and 
the Netherlands ($ 60265497300). These countries 
(excluding the Netherlands) remain the leaders in 
imports of goods.

Figure 1 shows seasonally-adjusted quarterly 
merchandise exports and imports by level of 
development. Weakness was most evident in the 
fourth quarter of 2018, when export volumes 
declined by 0.1% and import volumes dropped 
0.5%. On the export side, the slowdown was 
mostly due to reduced shipments from developed 
countries, which contracted year-on-year in three 
out of the four quarters of 2018. On the import 
side, developed countries recorded slow growth 
throughout the year, particularly in the first half. 
Meanwhile, developing economies saw imports fall 
sharply (-2.1%) in the final quarter despite stronger 
growth earlier in the year.

Figure 2 shows merchandise export and import 
volumes by region. The deceleration of trade in 
2018 was driven primarily by Europe and Asia due 
to their large share in world imports (37% and 35%, 
respectively). After recording strong increases in 
2017, Asia saw its trade growth moderate in 2018. 
Meanwhile, Europe's exports stagnated throughout 
the year while its imports declined gradually.

World commercial services trade recorded 
strong growth in 2018 for the second consecutive 
year. This is illustrated by Figure 3, which shows 
growth in the dollar value of services exports by 
major categories. Goods related services registered 
the strongest expansion, with a 10.6% increase in 
current dollar terms. The weakest growth was in 
transport, which rose by 7.1%. Commercial services 
overall grew 7.7% in 2018.

The future development of the service sector is 
crucial for ensuring a healthy and happy society, 

Figure 1. World merchandise exports and imports by level of development, 2012–2018
Source: [7]
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as well as for the efficient functioning of the 
economy as a whole, because in modern conditions 
new technologies are actively developing, services 
are changing and improving, so countries must 
respond to these transformations in real time. For 
example, European countries remain an example of 
a socially oriented economy, where a society with 
quality jobs, a competitive economy and quality 
services is formed. In our opinion, this should be 
a priority for developing countries and countries 
with economies in transition, including Ukraine.

The immanent feature of international trade 
is that its interests are interrelated with other 
components of international economic relations, 
and the asymmetry of foreign trade interests is 
interrelated with the asymmetry of economic, 
environmental, social and human development, 
the asymmetry of investment and information 

development, the determinant asymmetries of 
international trade. At the same time, one of the 
most threatening is the asymmetry of strategic 
partnership, when countries consciously agree to 
unequal terms of trade cooperation. The inertial 
consequence of this asymmetry is a situation in 
which one group of countries receives long-term 
status of a raw material donor, and another – an 
exporter of finished products. In the long run, 
this only exacerbates global contradictions and 
translates the "asymmetric disease" into a kind of 
chronic phase. Thus, the experience of developing 
countries and countries with economies in transition 
shows that a favorable investment climate is the 
basis for foreign investment in low-tech industries 
that are export-oriented. The adapter country 
retains the status of a market for cheap labor or raw 
materials. The main trends in the participation of 

Figure 2. Merchandise exports and imports by region, 2012–2018
Source: [8]

 

Figure 3. Growth in the value of commercial services exports by category, 2014–2018 in %
Source: [8]
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economically developed countries in international 
trade are:

– the possibility of entire states becoming 
economically, politically, socially and culturally 
dependent on individual TNCs;

– strengthening the asymmetry of foreign 
trade interests through the influence of TNCs on 
the interests of host countries;

– monopolization of markets and ousting of na-
tional companies using unfair competition methods;

– violation of the balance of payments of these 
states;

– the possibility of tax evasion through the use 
of the internal structure of TNCs;

– use of environmentally harmful industries 
that have a negative impact on the environment;

– hypertrophied growth of economic sectors 
in which TNCs operate in the overall structure of 
national economic systems.

Objective needs for multilateral cooperation 
have contributed to the expansion of the 
world interdependence, the emergence and 
exacerbation of global problems. Accordingly, 
international cooperation between countries and 
other participants in international relations has 
formed a system of intergovernmental and non-
governmental organizations of global and regional 
scale in the field of trade.

The development strategy of countries in 
general and their foreign economic component is 
connected with the policy of liberalization in the 
regulation of world trade, which is the result 
of multilateral agreements within the Uruguay 
Round of GATT negotiations and agreements 
within the established World Trade Organization 
(WTO). The above processes have opened not only 
opportunities for more effective growth, but also 
new threats at the global level, which can reduce 
the potential for national development of any 
country. This is evidence of the growing opposition 
to the current paradigm of globalization by various 
international governmental and non-governmental 
organizations, social movements of an anti-global 
nature [9, p. 280]. Within the WTO, there is a 
dispute settlement body, the function of which is 
performed by the WTO General Council, which 
has special powers to establish arbitration groups. 
Its functional purpose is to provide a positive 
solution to disputes and conflicts. At the same 
time, the desire of the parties to find a mutually 
agreed solution to the problems that arise in 
relations between member states is encouraged. 

Dispute settlement is achieved through bilateral 
stakeholder consultations.

Today, country policy should be aimed at 
liberalizing exports and imports, reducing tariffs 
and removing non-tariff barriers that hinder 
international trade between them. In practice, there 
is a high level of protection of some "sensitive" 
industries and areas of the internal market due 
to customs and non-tariff restrictions, which are 
complemented by a special sectoral competition 
policy. The opening of "sensitive" markets is 
gradual. For certain sectors of the country, it is 
synchronized with changes in competition policy, 
which allows producers from other countries to 
adapt to the conditions and high competition from 
"third" countries.

Conclusion. Thus, the peculiarity of the 
country's participation in international trade is 
the need for an objective assessment of many 
geopolitical, civilizational factors, institutional 
conditions of export-import activities, that is 
traditional international sales channels, which 
serve the trade of one country with others. 
The intensification of international cooperation 
between countries, given the differences in their 
development, has contradictory consequences. 
This causes spatial and temporal asymmetries in 
the realization of foreign trade interests, which 
can be influenced by countries through the choice 
of foreign trade policy that will best promote the 
development of the national economy. A negative 
feature of modern international trade is also 
the asymmetry of its geographical and regional 
structure (least developed countries account for 
about 1% of trade with almost all economically 
developed countries, only exports to Asia to 2–3% 
and Africa – 5–6%). Accordingly, we can speak 
of a disproportionate structure of world trade, 
which has a regional focus. In this context, the 
experience of European integration (within the EU 
and the EFTA) demonstrates the combination of 
national and supranational trade interests with the 
institutional mechanism for their implementation.

Thus, the asymmetry in the field of inter-
national trade is a concrete manifestation of the 
universal mechanism of competitive interaction 
of all stakeholders in this process. In addition, 
the objective factors that determine its nature 
and parameters include inequality in the distri-
bution of resources, differences in the levels 
of manufacturability and efficiency of national 
economies, and so on.
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Анотація
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механізму участі країн у міжнародному співробітництві. Обгрунтовано, що майбутній розвиток сфери послуг має 
вирішальне значення для забезпечення життєдіяльності здорового та щасливого суспільства, а також для ефек-
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іншими учасниками міжнародних відносин сформувало систему міждержавних і недержавних організацій глобаль-
ного і регіонального масштабу у сфері торгівлі. Проаналізовано, що активізація міжнародного співробітництва країн, 
зважаючи на відмінності в їхньому розвитку, має суперечливі наслідки. Це спричинює просторові та часові асиметрії 
реалізації зовнішньоторговельних інтересів, вплинути на які країни можуть через обрання тієї зовнішньоторговельної 
політики, яка максимально буде сприяти розвитку національної економіки.
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Аннотация
В статье выделены две взаимосвязанные модели международной экономической деятельности, которые являются 
подсистемами единого механизма участия стран в международном сотрудничестве. Обосновано, что будущее разви-
тие сферы услуг имеет решающее значение для обеспечения жизнедеятельности здорового и счастливого общества, а 
также для эффективного функционирования экономики в целом. В статье определено, что международное сотрудни-
чество между странами и другими участниками международных отношений сформировало систему межгосударствен-
ных и негосударственных организаций глобального и регионального масштаба в сфере торговли. Проанализировано, 
что активизация международного сотрудничества стран, несмотря на различия в их развитии, имеет противоречивые 
последствия. Это вызывает пространственные и временные асимметрии реализации внешнеторговых интересов, по-
влиять на которые страны могут через избрание того внешнеторговой политики, которая максимально будет способ-
ствовать развитию национальной экономики.
Ключевые слова: дивергенция, внешнеторговые интересы, международное торговое сотрудничество, международная 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ:  
ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВАРТІСТЬ

У цій статті розглядаються характеристики управління потенціалом підприємства. Вивчено основні шляхи, функції 
та механізми управління економічним потенціалом. Наведено основну пріоритетну систему планування розвитку під-
приємства: фактичне становище невикористаних резервів системи при її розвитку за різних умов діяльності та різ-
них рівнів потенційного використання. Орієнтований на витрати підхід доводить необхідність управління потенціалом 
компанії. Розглянуто взаємозв'язок між вартістю бізнесу та його потенційною вартістю та систематичні фактори, що 
впливають на потенційну вартість підприємства.
Ключові слова: потенціал підприємства, вартість, оцінка вартості, витрати, економічний потенціал, розвиток підпри-
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Постановка проблеми. Необхідно вивчити 
основний взаємозв'язок між прибутковістю фі-
нансово-господарської діяльності підприємства, 
формуванням його потенціалу та ринковою 
вартістю (збільшенням ринкової вартості під-
приємства). Збільшення корпоративної вартості 
відбувається за рахунок збільшення її потенці-
алу, довгострокових активів та зобов’язаннь із 
зовнішніх джерел фінансування та внутрішніх 
джерел, найважливішим з яких є прибуток. Тому 
існує прямий зв’язок між розвитком економічно-
го потенціалу та корпоративною вартістю.

Здатність компанії ефективно використову-
вати ресурсну базу шляхом додавання вартості 
становить фундаментальне нове поле ключової 
конкурентоспроможності, а здатність створюва-
ти вартість стає джерелом стійких конкурент-
них переваг, які неможливо придбати і важко 
відтворити.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основу підходу  управління орієнтованого на вар-
тість  як  теорії менеджменту згадані в роботах 
Т. Коллєра [5], Т. Коупленда [5], Дж. Мурріна [5], 
А. Раппопорта, Б. Стюарта [11]. Велику частину 
у розвиток  цієї концепції управління вартістю 
та потенціалом підприємства внесли  вітчизняні 
та російські вчені, такі як: Н. Власова, В. Гросул, 
І. Івашковська, М. Кудіна, О. Мендрул, О. Мних, 
Т. Теплова, Л. Фролова, С. Чимшит [9], М. Чорна 
[10], О. Яковлева та ін. 

Постановка завдання. Ціллю цієї роботи є 
визначення основних факторів, що визначають 
формування потенційної вартості компанії, з ме-
тою встановлення її системи управління ринко-
вою вартістю та дослідження вартісного підходу 
для оцінки потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній ринковій економіці вартість є грошо-
вим вираженням корисності природних ресурсів 
або штучних виробів. Сьогодні розрахунок вар-
тості дуже важливий.

Підприємства мають найвищу надійність за 
різних економічних умов. Орієнтоване на витра-
ти управління може враховувати інтереси всіх 

зацікавлених сторін компанії, забезпечувати її 
фінансові можливості за рахунок припливу зо-
внішнього капіталу та об’єднувати зусилля уря-
дових менеджерів усіх рівнів для досягнення ба-
жаних результатів.

Для управління потенційною вартістю підпри-
ємства необхідно визначити фактори, що вплива-
ють на створення, збільшення та знищення вар-
тості. Визначити необхідні фактори для ієрархії, 
спрямованості та впливу будівельних витрат з 
метою прийняття управлінських рішень, спрямо-
ваних на підвищення вартості підприємства.

Ефективне використання вартості в економіці 
має починатися з оцінки. Не перебільшуючи зна-
чення теорії оцінки в ринковій економіці, можна 
сказати, що це основа для всієї подальшої еконо-
мічної діяльності: обліку та споживання, задово-
лення потреб інших людей, виробництво та інвес-
тиції. Це неможливо без великих подій в економіці, 
не оцінюючи вартості майна, товарів чи послуг. 
Світова економічна історія свідчить про таку оцін-
ку. Вартість ресурсів – це не тільки основа еко-
номічної ефективності на рівні окремого суб’єкта 
господарювання, а й на міжнародному рівні.

Потенціал підприємства – це сукупність наяв-
них ресурсів та можливостей, а також ресурсів та 
можливостей, які можна мобілізувати для досяг-
нення конкретних цілей. Отже, фактори, що впли-
вають і, отже, впливають на потенціал підприєм-
ства. Деякі дослідники розглядали виробничий, 
маркетинговий, інформаційний, технологічний та 
технологічний рівень компанії, організаційний, со-
ціальний та фінансовий потенціал [3].

Звичайно, оцінка вартості існуючого підпри-
ємства є оцінкою єдиного операційного комплек-
су, який може приносити дохід. Вона включає 
оцінку основних засобів та оборотних активів, 
нематеріальних активів, а також поточного та 
майбутнього доходів підприємства.

У той же час вирішальним фактором, що ви-
значає значення потенціалу компанії, не повинен 
бути складовий потенціал компанії, а повинен 
бути рушійною силою для зміни вартості компа-
нії. Тому вивчення потенційних факторів вартос-
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ті підприємства є однією з найважливіших час-
тин розвитку теорії управління вартістю.

З точки зору управління цінністю важливо 
створити загальну систему факторів, які можуть 
впливати на зростання вартості. Система факто-
рів створення вартості повинна відповідати та-
ким вимогам:

– фактори повинні бути безпосередньо пов’я-
зані зі створенням вартості та доставлені на всі 
рівні підприємства з необхідними деталями;

– коефіцієнти створення вартості слід вста-
новлювати та вимірювати як показник вартос-
ті (вибраний показник повинен охоплювати не 
лише етап, коли фінансові результати та вар-
тість безпосередньо формуються (фінансові по-
казники);

– коефіцієнти створення вартості повинні ві-
дображати рівень реалізації ефективності та 
довгострокові перспективи зростання. 

Вчені рекомендують класифікувати фактори, 
що впливають на вартість (потенціал) компанії, 
виходячи з таких причин:

– за способом створення вартості: 1) базо-
ві (пов’язані зі станом факторів виробництва);  
2) похідні (знаходять прояв у грошових потоках); 

– за ступенем впливу: 1) неконтрольовані 
підприємством (перебувають поза межами його 
впливу: 2) державна політика використання фак-
торів виробництва і формування грошових пото-
ків, механізм ціноутворення на фондовому ринку 
тощо); 3) контрольовані (пов’язані з особливістю 
системи внутрішньогосподарського управління 
вартістю); 4) змішані; 

– за терміном дії: 1) постійні (дія яких просте-
жується протягом тривалого часу); 2) тимчасові;

– за ознакою оціненості ринком: 1) приховані; 
2) оцінені.

При визначенні вартості потенціалу підприєм-
ства слід враховувати мікро- та макроекономічні 
фактори, такі як: коефіцієнт попиту та пропо-
зиції підприємства як товару; майбутня прибут-
ковість підприємства; ступінь ризику; здатність 
контролю; ліквідність підприємства; та існування 
обмежень для бізнесу.

Попит на продукцію компанії залежить від 
потреб клієнтів, а її практичність залежить від 
платоспроможності потенційних інвесторів, мож-
ливості залучення більшої кількості коштів на 
фінансовий ринок. Якщо попит перевищує про-
позицію, покупці готові заплатити найвищу ціну.

У цьому випадку верхня межа ціни фірми 
залежить від теперішньої вартості майбутнього 
доходу, який власник може отримати від влас-
ності на фірму, та використання її потенціалу. 
Якщо пропозиція перевищує попит, ціну визна-
чає власник бізнесу. У цьому випадку мінімальна 
ціна залежить від створення та експлуатаційних 
витрат бізнесу, включаючи потенціал формуван-
ня його поточного стану.

Прибутковість підприємства в майбутньому 
залежить від характеру його господарської ді-
яльності, якості його потенціалу та його здатності 
отримувати прибуток від продажу об’єктів після 
використання. У той же час, компанії з корот-
ким терміном окупності через низький ризик ма-
ють перевагу (вища оцінка). Ризиком вважається 
можливість отримання очікуваного майбутнього 

доходу. Купуючи компанію, новий власник має 
можливість управляти потенціалом компанії та 
більше контролю. Якщо ви придбаєте контроль-
ний пакет акцій, оціночна вартість буде вищою.

Одним з важливих факторів, що впливають 
на оцінку компаній та їх активів, є їх ліквідність 
як товару, оскільки найбільш ліквідні активи ма-
ють вищу ринкову вартість. Значення потенціалу 
компанії може мати справу з будь-якими обме-
женнями компанії. За відсутності таких обме-
жень потенційна вартість компанії буде вищою. 
Значний вплив на потенційну вартість підпри-
ємства надає ринкова кон'юнктура, включаючи: 
ступінь та тип конкуренції (стадії життєвого ци-
клу підприємства, темпи зростання ринку, сег-
ментація ринку, сезонні коливання продажів); 
макроекономічне середовище (чутливість до змін 
ринку, темпи зростання ВВП, процентні ставки, 
темпи інфляції, курси валют);  нові конкуренти 
(обсяг, обсяг, частка ринку, ціна, якість продук-
ції) Інтенсивність інновацій (коефіцієнт заміщен-
ня технологій, обладнання, продуктів, товарних 
знаків); інформаційний капітал (вартість обміну 
знаннями, комунікаційна мережа, діяльність з 
інформаційної підтримки) [3].

Згідно з іншим методом, рекомендується по-
діляти фактори, які можна реалізувати шляхом 
додавання вартості, на дві групи умов: зовнішні 
фактори, які не пов’язані з прийняттям управ-
лінських рішень, та внутрішні фактори, пов’язані 
з управлінською поведінкою та характеристика-
ми галузевої діяльності підприємства.

Зовнішні фактори включають рівень галузевої 
конкуренції, надійність постачальників, державні 
норми та загальні економічні умови країни. Вну-
трішні фактори включають цінову політику ком-
панії, статус потужності, трудові ресурси тощо.

Враховуючи, що фактори в цьому випадку 
необхідні для визначення рівня ризику знижен-
ня витрат у процесі діяльності підприємства та 
впливу зовнішнього середовища, слід розробляти 
та застосовувати заходи для мінімізації негатив-
них впливів.

У той же час, щоб визначити коефіцієнт вар-
тості як інструмент внутрішнього впливу, важли-
во розглянути його алгоритм оцінки та зрозуміти 
елементи, що складають вартість, тобто врахувати 
фактори за допомогою вартості та методів оцінки.

Оцінка економічного потенціалу підприємства 
з вартісної точки зору передбачає визначення 
вартості активів підприємства та розміру еконо-
мічних вигод, які воно може отримати в майбут-
ньому. Економічні ресурси та економічні вигоди 
підприємства оцінюються за допомогою показни-
ків витрат та вимірювань [8].

Потрібно оцінити такі типи активів підпри-
ємств з економічним потенціалом та активи, що 
використовуються у виробничій галузі: немате-
ріальні активи; капітальні вкладення; основні за-
соби; довгострокові фінансові інвестиції; запаси; 
незавершене виробництво; людський капітал, за-
лучений на підприємство для здійснення вироб-
ничої і управлінської діяльності [8].

Оцінка економічного потенціалу – це сукуп-
ність доходу, отриманого підприємством, вико-
ристовуючи його активи у всіх сферах вироб-
ничої та фінансової діяльності. Індекс оцінки 
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потенційних витрат підприємства – це вартість 
новоствореної вартості та її складових елементів.

При дохідному підході прибуток виступає 
основним чинником, який визначає величину 
вартості об'єкта. Чим більший дохід, принесений 
об'єктом оцінки, тим більша величина його рин-
кової вартості за інших однакових умов. Особли-
ве значення мають тривалість періоду отримання 
доходу, ступінь і вид ризиків, що супроводжують 
цей процес. 

При порівняльному підході точність оцінки 
залежить від якості зібраних даних, відомостей 
про недавні продажі зіставних об’єктів, а також 
інформації, що містить економетричні характе-
ристики, відомості про час продажу, місце роз-
міщення, умови продажу і фінансування тощо. 
Дієвість оцінки знижується, якщо операцій було 
мало, а момент їх здійснення і на момент оцінки 
розділяє тривалий період часу. 

Методи витратного підходу базуються на ін-
формації, що містить дані про оцінювані активи 
(ціни на землю, будівельні специфікації тощо), 
про рівень заробітної плати, вартість матеріалів, 
витрати на устаткування, прибуток і накладні 
витрати будівельників на місцевому ринку і т. д. 
Необхідна інформація залежить від специфіки 
оцінюваного об'єкта.

Склад доходів та грошових доходів визна-
чає економічну оцінку потенціалу підприємства 
після впровадження, включаючи: прибуток від 
операційної діяльності; дохід мінус витрати на 
фінансову діяльність; амортизація, що вирахову-
ється з вартості нематеріальних активів та осно-
вних фондів підприємства; залучений підприєм-
ством дохід від людського капіталу збирається у 
вигляді основної заробітної плати та додаткової 
заробітної плати виробничого персоналу з ура-
хуванням вирахування соціальних потреб (від-
рахування до Пенсійного фонду, соціальне стра-
хування, страхові внески на випадок безробіття 
і так далі) [8].

Економічний потенціал підприємства оціню-
ється за вартістю: 

а) як сума доходу, отриманого підприємством 
протягом строку корисного використання відпо-
відних видів економічних ресурсів, з урахуванням 
фактора часу. Розглянемо фактор часу шляхом 
дисконтування очікуваного доходу підприємства 
протягом розрахункового періоду, який є резуль-
татом реалізації економічного потенціалу; 

б) середньорічне значення як економічна оцін-
ка потенціалу компанії, розрізнена за складовими 
елементами [8]. Період розрахунку оцінки еконо-
мічного потенціалу відноситься до періоду часу 
між роком оцінки економічного потенціалу та ро-
ком, коли закінчується термін служби відповідно-
го виду економічного ресурсу. У оцінку економіч-
ного потенціалу підприємства включається сума 
очікуваного відшкодування вартості необоротного 
активу у формі ліквідаційної вартості.

Метод витрат базується на передумові, що 
потенційні власники та користувачі не пого-
джуватимуться з витратами на формування та 
реалізацію власних внутрішніх чи зовнішніх 
можливостей, вартість яких перевищує вартість 
очікуваних фінансових та майнових результа-
тів.Тому підхід колективу оцінює ресурси землі 

компанії та всі складові соціально-організаційно-
го комплексу, виходячи з усіх витрат, необхідних 
для виробництва (заміни) на певну дату в робо-
чій послідовності. 

Після визначення вартості створення об’єкта 
оцінки на основі оцінки необхідно оцінити ве-
личину різних видів накопиченої амортизації.
Кожен вид амортизації може бути ліквідований 
чи ні. Традиційно спостерігається фізичний знос 
майна, функцій, технологій та зовнішнього (еко-
номічного) старіння.

Старіння технологій є результатом науково-
технічного прогресу в різних галузях, що за-
безпечує створення нових, більш досконалих, 
дешевших та економічно подібних об’єктів, що 
знайшло своє відображення в знеціненні суміж-
них технологій.

Зовнішнє старіння спричинене несприятли-
вими факторами зовнішнього ринку: зміною по-
питу та пропозиції, сприятливими умовами фі-
нансування подібних проектів тощо. Для оцінки 
зовнішніх збитків використовують метод капіта-
лізації збитків від орендної плати, метод парних 
продажів та метод економічного життя [8].

Нарешті, слід зазначити, що на сучасному 
етапі відсутності в країні ринкового розвитку, не-
стачі інформації, недостатнього рівня теоретич-
ної підготовки аналітиків та нестабільності всієї 
української економічної системи, метод витрат 
завжди був і залишається найкращим у вітчиз-
няній практиці оцінки потенціалу піприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Орієн-
товане на вартість управління потенціалом під-
приємства передбачає встановлення безперерв-
ного інтегрованого процесу, який спрямований 
на підвищення якості прийняття стратегічних 
та оперативних рішень щодо основних факторів 
формування та використання потенціалу під-
приємства. Зростання ринкової вартості підпри-
ємств можна простежити за таким ланцюжком: 
ефективність фінансово-господарської діяльності 
підприємств-зростання прибутку-власного капі-
талу-потенційний ріст-зростання вартості корпо-
ративного ринку.

Водночас капіталізація підприємств зумов-
лена збільшенням чистих активів. Спочатку 
збільшення частки нерозподіленого прибутку 
створить «можливість самозростання власного 
капіталу», що є основним джерелом збільшення 
вартості чистих активів та збільшення вартос-
ті ресурсного потенціалу. У свою чергу, вартість 
чистих активів суттєво впливає на формування 
корпоративної ринкової вартості.

Економічні ресурси та економічні вигоди під-
приємства оцінюються за допомогою показників 
витрат та вимірювань Метод витрат базується 
на передумові, що потенційні власники та ко-
ристувачі не погоджуватимуться з витратами на 
формування та реалізацію власних внутрішніх 
чи зовнішніх можливостей, вартість яких пере-
вищує вартість очікуваних фінансових та майно-
вих результатів.

Тому підхід колективу оцінює ресурси землі 
компанії та всі складові соціально-організаційно-
го комплексу, виходячи з усіх витрат, необхідних 
для виробництва (заміни) на певну дату в робо-
чій послідовності.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА:  
СТОИМОСТНЫЙ ПОДХОД И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СТОИМОСТЬ

Аннотация
В этой статье рассматриваются характеристики управления потенциалом предприятия. Изучены основные пути, 
функции и механизмы управления экономическим потенциалом. Приведено основную приоритетную систему пла-
нирования развития предприятия: фактическое положение неиспользованных резервов системы при ее развития в 
различных условиях деятельности и различных уровней потенциального использования. Ориентирован на расходы 
подход доказывает необходимость управления потенциалом компании. Рассмотрена взаимосвязь между стоимостью 
бизнеса и его потенциальной стоимостью и систематические факторы, влияющие на потенциальную стоимость пред-
приятия.
Ключевые слова: потенциал предприятия, стоимость, оценка стоимости, затраты, экономический потенциал, развитие 
предприятия, стоимостный подход.
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ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT:  
A COST APPROACH AND FACTORS OF IMPACT ON COST

Summary
This article discusses the characteristics of enterprise capacity management. The main ways, functions and mechanisms 
of economic potential management are studied. The main priority system of enterprise development planning is given: the 
actual position of unused reserves of the system during its development under different operating conditions and different 
levels of potential use. A cost-oriented approach proves the need to manage the company's potential. The relationship 
between the value of the business and its potential value and the systematic factors influencing the potential value of the 
enterprise are considered.
Key words: enterprise potential, cost, cost estimation, costs, economic potential, enterprise development, cost approach.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ36

4 (30), листопад 2020

УДК 330.332.54:330.341.1 

Войнаренко Михайло Петрович 
доктор економічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи
Хмельницького національного університету

Родіонова Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук, науковий співробітник

Хмельницького національного університету

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто теоретико-методичні основи забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком ма-
шинобудівного підприємства. Розкрито сутність інструментів, які сприяють результативному управлінню інновацій-
ним розвитком підприємства: забезпечення обміну технологіями, нормативно-правового забезпечення, інформаційного 
забезпечення, органiзацiйного забезпечення, фінансово-інвестиційного забезпечення та методологічного забезпечення. 
Запропоновано використовувати економічні, адміністративні, технологічні та соціально-психологічні методи для ефек-
тивного управління інноваційним розвитком підприємства. Серед важелів управління інноваційним розвитком маши-
нобудівного підприємства виокремлено такі основні: фінансові, фіскальні, інституціональні, регулятoрні та стимулю-
ючі. Визначено основні напрями, які забезпечуватимуть інноваційний розвиток на машинобудівних підприємствах.
Ключові слова: управління інноваційним розвитком, стратегія розвитку, інструменти управління інноваційним роз-
витком, методи управління інноваційним розвитком, інноваційний потенціал, технології, машинобудівне підприємство.

Постановка проблеми. Ефективне управлін-
ня інноваційним розвитком машинобудівного 
підприємства передбачає вибір та застосування 
дієвих методів та інструментів, які забезпечу-
ватимуть послідовність виконання робіт, фор-
мування відповідних організаційних структур, в 
рамках яких здійснюється інноваційний розви-
ток підприємств машинобудівної галузі; норма-
тивно-правові перетворення, що покликані фор-
мувати єдину систему нормативних актів, які 
визначають права та обов'язки усіх учасників 
інноваційного процесу; економічні перетворен-
ня, в компетенцію котрих входить: регулювання 
економічних взаємовідносин між підприємствами 
та галузями у напрямі досягнення поставлених 
цілей в сфері інноваційного розвитку підприєм-
ства; компенсація витрат в процесі придбання 
інновацій; фінансування інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми, пов'язані із дослідженням сутності ін-
новаційного розвитку підприємств, визначенням 
методів та інструментів, спрямованих на забез-
печення його ефективності, досліджували такі 
учені і фахівці: Н.В. Касьянова, О.Є. Кузьмін, 
С.В. Князь, В.А. Новицький, О.В. Пирог, Ю.С. По-
горєлов, Г.О. Соколюк, Л.І. Федулова, Н.О. Шпак.

Виділення невирішених частин загальної про-
блеми. Попри велику кількість розробок з питань 
інноваційного розвитку не до кінця дослідженою 
залишається цілісна типологія методів та інстру-
ментів, які можуть бути застосовані для машино-
будівних підприємств. 

Формування цілей статті. Метою досліджен-
ня є визначення та обґрунтування методів та ін-
струментів управління інноваційним розвитком 
машинобудівних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідною умовою при формуванні методів та 
інструментів інноваційного розвитку машинобу-
дівних підприємств є забезпечення наступних 
завдань: визначення мети підприємства, яка по-
винна відображати результати удосконалення 

інноваційного розвитку підприємства та висту-
пати носієм його принципів та цінностей; ана-
ліз зовнішнього середовища, що визначається 
сукупністю факторів світового, національного 
та галузевого рівнів, що здійснюють прямий або 
непрямий вплив на можливість і здатність під-
приємства досягати поставлених цілей розвитку; 
аналіз факторів внутрішнього середовища, що 
здійснюється з метою пошуку шляхів виявлення 
резервів та можливостей підприємства, за допо-
могою яких доцільно здійснювати інноваційні пе-
ретворення [1, c. 98]. 

Таким чином, пропонуємо використовувати 
інструменти управління інноваційним розвитком 
машинобудівного підприємства, представлені на 
рис. 1. 

Інструменти управління інноваційним роз-
витком машинобудівного підприємства мaють 
тiснi пpямi й звopoтнi зв’язки. Так, наприклад, 
інноваційне piшeння, сфopмoвaнe в підсистемі 
стpaтeгiчнoгo забезпечення, передається для за-
безпечення дієвості функціонування наступних 
інструментів: забезпечення обміну технологіями, 
нормативно-правового забезпечення, інформа-
ційного забезпечення, органiзацiйного забезпе-
чення, фінансово-інвестиційного забезпечення та 
методологічного забезпечення [2, c. 67].

Забезпечення умов для ефективного управ-
ління інноваційним розвитком машинобудівних 
підприємств на основі гармонійного поєднання 
інтересів всіх його учасників можливе за раху-
нок застосування методологічного апарату. 

Відповідно до поданої нижче схеми пропону-
ємо виділяти такі групи цих методів: економічні, 
адміністративні, технологічні, соціально-психо-
логічні. Дo еконoмічних метoдів, спрямованих на 
підвищення управління інноваційним розвитком 
підприємства, віднeсемо наступні [3–5]: 

– планувaння інноваційного розвитку – рoз- 
рoбка відпoвідної систeми пoказників, які відoб-
ражають ефективність інноваційної політики тa 
прoцесів технологічного розвитку; 
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– еконoмічні стимули – рoзпoділ прибутків 
від реалізaції інноваційної політики тa прoцесів 
інноваційного розвитку; 

– фoрмування бюджeтy – склaдання фiнансо-
вих плaнів надхoдження тa викoристання кoштів, 
які відіграють ключову роль у зaбeзпечeнні прoце- 
сів управління інноваційним розвитком тa ефeктив-
нoгo викoристання інноваційного пoтенціaлу. 

Адміністративні методи передбачають сис-
тему способів і прийомів, що використовують-
ся для організації та координації працівників 

у сфері забезпечення ефективного управління 
інноваційним розвитком підприємства шляхом 
організаційного, розпорядчого, дисциплінарного 
впливу та проявляють себе шляхом [4; 7]: 

– формалізування завдань з підвищення 
ефективності управління інноваційним розви-
тком завдяки виконанню певних розпорядчих дій 
(наказів, розпоряджень, вказівок);

– організація та забезпечення дисципліни при 
здійсненні управління інноваційним розвитком 
на підприємстві;

Pис. 1. Інструменти управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
Джерело: розроблено автором на основі [1–3; 6–7]
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– прийняття управлінських рішень, що стосу-
ються вибору ефективної стратегії інноваційного 
розвитку на підприємстві. 

Технологічні методи стосуються саме про-
цесу управління інноваційним розвитком та ви-
значаються впливом на працівників підприєм-
ства через відповідні документи: інструкції щодо 
прoвeдeного інноваційнoгo мoнітoрингу, пoшуку 
патентів, оформлення супрoвідних тeхнoлoгічних 
дoкументів, які вказують на рівень відпoвідності 
нoвих технoлoгій вимогам спoживачів, вкaзівки 
щoдo послідовності проходження технoлoгічнoгo 
процeсу та інше. 

Соціально-психологічні методи управління ін-
новаційним розвитком включають: зaбезпечення 
культури прaцівників щoдo усвідoмлeння важ-
ливoсті інноваційного рoзвитку, фoрмування 
іннoваційного типу мислення у прaцівників; 
фoрмування сприятливoї сoціальнo-психoлoгічнoї 
атмoсфeри у колeктиві; сoціaльнe плaнування 
(oхoрoна праці, а також зaбeзпeчeння налeжних 
умoв праці та відпoчинку та іншe).

Зауважимо, що при формуванні та реалізації 
ефективного управління інноваційним розвитком 
машинобудівного підприємства велике значення 
мають важелі – засоби, що приводять систему в 
стан, який відповідає умовам поставленої мети.

До важелів управління інноваційним розви-
тком машинобудівного підприємства віднесемо 
наступні [1; 3–4; 7]:

– фінансові – здійснення бюджетнoгo та по-
зaбюджетнoгo фінансувaння інноваційного роз-
витку; надання дотацій, пільгoвих пoзик, грантів; 
здійснення дeржавних замoвлeнь на інновацій-
ну продукцію; викoристання кoштів приватних 
інвестoрів; залучeння інститyтів крeдитувaння 
пiдприємств, щo пoв’язані з інноваційним розви-
тком; стрaхування ризиків інноваційної діяльності;

– фіскальні – зниження ставoк пoдатку на 
прибутoк підприємств; нaдання пoдаткового кре-
диту підприємствaм, щo займаються інновацій-
ною діяльністю; введення пільгoвої амортизації 
для інноваційно розвинених підприємств;

– інституціoнальні – ствoрення системи сeр- 
тифікaції тa стaндaртизації нa  іннoвaційні тех- 
нoлoгії; надання дoступу дo викoристання 
інфoрмаційних джeрел – бaнків та бaз даних; за-
лучення пaтентних підрoзділів;

– регулятoрні – різногo рoду метoдики та 
нoрмативні дoкументи; центри з нaдання інжині-
рингових послуг, технoпарки, бізнeс-інкубaтори, 
вeнчурні підприємствa, цeнтри з інноваційних 
технoлoгій;

– стимулюючі вaжелі державнoгo регулюван-
ня прoпонуємo викoристовувати на трьoх рів-
нях: макрoрівні (ввeдення пoдаткових пiльг; по-
ліпшення функціонування сyспільних інститyтів 
та дeржaвного aпaрату; формування мережі 
технoполісів та технoпарків відпoвідно дo потреб 
нaціoнальнoї еконoміки); мезoрівні (підтримкa 
в сфері нaвчання пeрсoналу, cприяння стaн-
дaртизації тa сeртифікaції технологій; форму-
вання домовленостей про нaдaння нa пільгoвих 
умoвaх примiщень, що знаходяться на тeриторії 
держaвних вузiв чи НДІ; зaбезпечення дoступу 
дo інфoрмації наукoвo-технічнoго характеру тa 
результaтів проведених досліджень); макрoрівні 

(створення технологічних клaстерів, щo сприяти-
муть спільнoму нaвчaнню та ефективнoму oбміну 
власним дoсвідoм між різними за рoзмірами 
підприємствaми; часткове пoгашення відсoткових 
ставок пo кредитaх на проведення наукових 
дoсліджень та рoзрoбок).

На наш погляд, в управлінні інноваційним 
розвитком машинобудівних підприємств присут-
ньою має бути взаємодія учасників інноваційно-
го процесу. Дo склaду таких учaсників мoжуть 
вхoдити «інсaйдери» (кeрівники підприємствa 
на різних рівнях, кваліфікoвані спeціалісти – 
eконoмісти, інжeнeри, тeхнoлoги, кoнструктoри, 
а такoж звичайні працівники) тa «aутсайдери» 
(бaнки, рeгіoнальні та місцeві представники 
oрганів влади, громадські організації, наукoвo-
дoслідні oрганізації і постачальники технoлoгій, 
iншi пiдприємствa).

Таким чином, на основі проведених дослі-
джень, для машинобудівних підприємств управ-
ління інноваційним розвитком на основі пред-
ставлених методів та інструментів дасть змогу 
підвищити їх інноваційний потенціал та стати 
конкурентоспроможними на ринку, в тому числі 
на зовнішньому.

Для ефективного управління інноваційним 
розвитком на машинобудівних підприємствах 
необхідним є формування наступних напрямів: 

– розробка зaвдaнь, нeoбхiдних для управ-
ління інноваційним розвитком машинобудівних 
підприємств на основі представлених методів та 
інструментів;

– мінімізація економічних ризиків через побу-
дову гнучкого механізму контролю за реалізаці-
єю стратегії інноваційного розвитку на кожному 
її етапі;

– формування політики інноваційного розви-
тку машинобудівного підприємства на основі за-
стосування пріоритетних методів та інструментів.

– оцінювання внутрішнього та зовнішнього 
середовища ринку, у тому числі продукції, яка є 
необхідною для задоволення потреб споживачів;

– придбання нових видів техніки та викорис-
тання прогресивних технологій для підвищення 
якісних хaрaктeристик прoдукції, послуг. 

Для ефективного використання методів та ін-
струментів в управлінні інноваційним розвитком 
машинобудівних підприємств потрібно задіяти 
всі його складові: технологічну, наукову, кадро-
ву, виробничу, фінансово-інвестиційну та марке-
тингову. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. За результатами проведених досліджень 
доцільно стверджувати, що використання за-
пропонованих методів та інструментів в  управ-
лінні інноваційним розвитком машинобудівних 
підприємств дозволить, спрямовуючи діяльність 
підприємства в напрямі визначених шляхів інно-
ваційного розвитку, систематизувати інноваційні 
перетворення, організувати раціональну взаємо-
дію усіх внутрішніх складових інноваційного по-
тенціалу, здійснювати контроль за технологіями 
на підприємствах впродовж всього їх життєвого 
циклу, забезпечуючи конкурентоспроможність 
товарів, зростання обсягів реалізації та заробіт-
ної плати працівників, надання споживачам про-
дукції з новими показниками високої якості.
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретико-методические основы обеспечения эффективного управления инновационным раз-
витием машиностроительного предприятия. Раскрыта сущность инструментов, которые способствуют результатив-
ному управлению инновационным развитием предприятия: обеспечение обмена технологиями, нормативно-правового 
обеспечения, информационного обеспечения, организационного обеспечения, финансово-инвестиционного обеспечения 
и методологического обеспечения. Предложено использовать экономические, административные, технологические и 
социально-психологические методы для эффективного управления инновационным развитием предприятия. Среди 
рычагов управления инновационным развитием машиностроительного предприятия выделены следующие основные: 
финансовые, фискальные, институциональные, регулятoрные и стимулирующие. Определены основные направления, 
которые будут обеспечивать инновационное развитие на машиностроительных предприятиях.
Ключевые слова: управление инновационным развитием, стратегия развития, инструменты управления инновацион-
ным развитием, методы управления инновационным развитием, инновационный потенциал, технологии, машиностро-
ительное предприятие.
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METHODS AND TOOLS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT MANAGEMENT  
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

Summary
The article considers the theoretical and methodological foundations of effective management of innovative 
development of the machine-building enterprise. The essence of the tools that contribute to the effective 
management of innovative development of the enterprise is revealed: ensuring the exchange of technologies, 
regulatory and legal support, information support, organizational support, financial and investment support 
and methodological support. It is proposed to use economic, administrative, technological and socio-
psychological methods for effective management of innovative development of the enterprise. Among the 
levers of management of innovative development of the machine-building enterprise the following basic are 
allocated: financial, fiscal, institutional, regulatory and stimulating. The main directions that will provide 
innovative development at machine-building enterprises are identified.
Key words: management of innovative development, development strategy, tools of management of innovative development, 
methods of management of innovative development, innovative potential, technologies, machine-building enterprise.
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ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

У статті досліджено сутність поняття «спроможної територіальної громади». З’ясовано основні критерії оцінки рівня 
спроможності територіальних громад згідно Методики Кабінету Міністрів України. Охарактеризовано основні зміни в 
податковому та бюджетному законодавстві, здійснені в рамках реформи децентралізації, що сприяють формуванню 
спроможних територіальних громад. Досліджено динаміку формування об’єднаних територіальних громад в Україні 
з початку реформи децентралізації і до сьогодні. Розглянуто рейтинг областей щодо формування спроможних тери-
торіальних громад, сформований Міністерством розвитку громад та територій України в рамках моніторингу процесу 
децентралізації та реформування місцевого самоврядування. Представлено переваги спроможних територіальних гро-
мад та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів. Охарактеризовано основні перешкоди на шляху форму-
вання успішних територіальних громад в Україні.
Ключові слова: спроможна територіальна громада, об’єднана територіальна громада, децентралізація, місцеве  
самоврядування, регіональний розвиток.

Постановка проблеми. Одним із стратегічних 
напрямів реформи децентралізації в Україні є 
створення спроможних територіальних громад, 
які здатні самостійно або ж через органи місце-
вого самоврядування забезпечити належний рі-
вень суспільних послуг, особливо у сфері освіти, 
охорони здоров’я, культури, соціального захисту, 
житлово-комунального господарства тощо. Вод-
ночас, спроможність територіальної громади, є 
одним із найважливіших чинників регіонального 
розвитку, сприяє самостійності органів місцево-
го самоврядування, а також покращенню інфра-
структури, благоустрою та якості життя місце-
вого населення.

Проблеми забезпечення фінансовими ресур-
сами потреб територіальних громад повсякчас 
привертають увагу багатьох науковців, фахів-
ців-практиків, політиків і громадськості. Кожен 
без винятку уряд нашої держави відносив про-
блеми фінансового забезпечення органів місце-
вого самоврядування до найбільш пріоритетних 
напрямів своїх функціональних повноважень. Не 
зважаючи на це, сьогодні переважна більшість 
територіальних громад України, маючи права на 
участь у вирішенні питань місцевого значення, 
неспроможна їх виконувати через брак фінан-
сових ресурсів, занепад або відсутність інфра-
структури, брак кадрів відповідної кваліфікації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні засади дослідження розвитку те-
риторіальних громад і питань забезпечення їх 
спроможності розглядалися в працях таких ві-
тчизняних науковців: С. Булгакової, О. Васили-
ка, О. Кириленко, І. Луніної, В. Опаріна, Л. Бе-
новської, П. Жука, О. Західної, І. Сторонянської, 
В. Кравціва, С. Шульц та ін. Проте слід зазна-
чити, що питання сутності спроможних терито-
ріальних громад і виокремлення напрямів забез-

печення їх стабільності висвітлені меншою мірою 
та потребують подальшого дослідження.

Мета і завдання статті. Метою статті є аналіз 
сутності та ознак спроможних територіальних 
громад в Україні. Для досягнення поставленої 
мети були визначені такі основні завдання: до-
слідити сутність поняття «спроможної територі-
альної громади», виокремити основні ознаки та 
базові критерії визначення спроможності тери-
торіальних громад, а також проаналізувати осно-
вні результати та проблеми процесу формування 
спроможних територіальних громад в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні переважна більшість територіальних 
громад в Україні, незважаючи на наявність зако-
нодавчо передбаченого права, не можуть вирішу-
вати питання місцевого значення повною мірою. 
Причин для цього відносно небагато (недостат-
ність бюджетних коштів, відсутність необхідної 
інфраструктури, кваліфікованих кадрів тощо), 
але їх наявність часто-густо призводить до того, 
що значна частина українських громад левову 
частку питань місцевого значення не можуть ви-
рішувати, зокрема, утримувати приміщення та 
будівлі комунальної власності, здійснювати на-
лежний збір та вивезення побутових відходів, 
будувати та ремонтувати дороги, забезпечувати 
благоустрій територій тощо. Тобто певна частина 
територіальних громад на сьогодні в Україні за-
лишаються все ще неспроможними. І якщо зміст 
поняття неспроможної територіальної громади 
здебільшого є зрозумілим, то поняття спромож-
ної громади потребує додаткового та більш ре-
тельного з’ясування [7, с. 266]. 

У Методиці формування спроможних тери-
торіальних громад, затвердженій постановою 
Кабінету Міністрів України, дається таке ви-
значення спроможної територіальної громади – 
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«це територіальні громади сіл, селищ, міст, які в 
результаті добровільного об’єднання (добровіль-
ного приєднання до об’єднаної територіальної 
громади) здатні самостійно або через відповід-
ні органи місцевого самоврядування забезпечи-
ти належний рівень надання послуг, зокрема у 
сфері освіти, культури, охорони здоров’я, со-
ціального захисту, житлово-комунального гос-
подарства, з урахуванням кадрових ресурсів, 
фінансового забезпечення та розвитку інфра-
структури відповідної адміністративно-терито-
ріальної одиниці» [6]. 

Окрім трактування сутності спроможної тери-
торіальної громади, важливо також з’ясувати, як 
визначити, чи є громада спроможною та на які 
базові критерії орієнтуватися, щоб підвищувати 
спроможність громад.  Відповідно до Методики 
КМУ, рекомендується здійснювати оцінку рівня 
спроможності територіальних громад на основі 
критеріїв, що характеризують основні соціально-
економічні показники їх розвитку (рис. 1.)

На нашу думку, поняття «спроможності тери-
торіальних громад» несе в собі більше економіч-
не значення, а дана Методика формування спро-
можних територіальних громад акцентує увагу 
саме на географічних засадах створення терито-
ріальних громад.  І лише два єдині економічні 
показники були покладені в основу критеріїв – 
індекс податкоспроможності та частка місцевих 
податків та зборів у доходах бюджету громади.

На сьогодні формування спроможних терито-
ріальних громад в Україні здійснюється з ура-
хуванням децентралізації, що проводиться уря-
дом. Серед ключових аспектів децентралізації є 
вирішення фінансових питань функціонування 
територіальних громад. Саме тому на шляху за-
безпечення спроможності територіальних громад 
України на загальнодержавному рівні вже забез-
печено низку змін. Зокрема це зміни, внесені до 
Податкового та Бюджетного кодексів, які суттєво 
вплинули на парадигму фінансування місцевого 
самоврядування, сутність яких полягає в наступ-
ному [5]:

• Підвищено бюджетну та фінансову само-
стійність місцевих бюджетів через можливість їх 
прийняття незалежно від прийняття державного 
бюджету.

• Розширено дохідну базу місцевих бюджетів 
(зокрема шляхом закріплення за ними близько 
50 джерел доходів).

• Запроваджено нові види трансфертів (базо-
ва дотація, освітня та медична субвенції, реверс-
на дотація тощо).

• Запроваджено нову систему бюджетного 
вирівнювання за закріпленими загальнодержав-
ними податками (податку на прибуток та подат-
ку на доходи фізичних осіб) залежно від рівня 
надходжень на одного жителя.

• Створено механізм стимулювання громад 
до об’єднання та формування спроможних тери-
торіальних громад через перехід на прямі між-
бюджетні відносини з Державним бюджетом 
України.

• Спрощено процедуру надання місцевих га-
рантій та здійснення запозичень від міжнарод-
них фінансових організацій. 

Окрім цих фінансових можливостей, відповід-
но до статті 24.1 Бюджетного кодексу України 
територіальні громади також отримали можли-
вість подавати заявки до державного фонду ре-
гіонального розвитку на отримання фінансуван-
ня власних інвестиційних проектів регіонального 
розвитку [2]. 

Внесені в результаті децентралізації змі-
ни до податкової та бюджетної систем суттєво 
вплинули на мотивацію діяльності органів міс-
цевого самоврядування в напрямку добровіль-
ного об’єднання територіальних громад. Сьогодні 
місцеве самоврядування в Україні є дійсно вмо-
тивованим для того, щоб розвивати регіональну 
економіку і таким чином збільшувати свою фі-
нансову спроможність та задовольняти потреби 
громад. Все це підтверджується стрімкою динамі-
кою збільшення кількості територіальних громад 
в Україні. Як видно з рис. 2, процес об’єднання 
територіальних громад в Україні з року в рік 
перебуває у надактивній фазі. Починаючи з ак-
тивного етапу запровадження реформи децен-
тралізації у 2015 році, кількість територіальних 
громад в нашій державі збільшилася у 9 разів. 
Окрім того у червні 2020 року розпорядженням 
Кабінету Міністрів України було затверджено 
створення в країні 1438 територіальних громад 
з загальною кількістю населення 35,2 мільйонів 

Рис. 1. Основні критерії оцінки спроможності територіальних громад
Джерело: складено автором за даними [6]
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осіб та загальною площею 553,6 тис. км2 (92%  
території країни).

За підсумками 2019 року Міністерством 
розвитку громад та територій України був 
здійснений комплексний моніторинг процесу 
децентралізації та реформування місцевого са-
моврядування. За результатами даного моніто-
рингу було визначено рейтинг областей щодо 
формування спроможних територіальних гро-
мад. Формування рейтингу здійснювалося на 
основі таких базових параметрів, як: кількість 
населення територіальних громад; площа гро-
мад; кількість територіальних громад, які не 
об’єдналися; кількість районів, не охоплених 
об’єднанням/приєднанням; покриття перспек-
тивними планами розвитку громад. 

Як видно з рис. 3, п’ятірку регіонів-лідерів з 
формування спроможних територіальних громад 
очолили Житомирська, Дніпропетровська, Чер-
нігівська, Хмельницька та Запорізька області.  
На кінець 2019 року у всіх цих регіонах більше 
60% територій вже було  покрито об’єднаними 
територіальними громадами. Усі територіальні 
громади даних областей були визнані спромож-

ними та охоплені перспектив-
ними планами, затвердженими 
Урядом.

Останні щаблі в рейтингу 
за спроможністю територіаль-
них громад посіли Київська, 
Львівська, Закарпатська, Він-
ницька та Кіровоградська об-
ласті (рис. 3). За підсумками 
2019 року у цих регіонах про-
цес формування спроможних 
громад був менш успішним, 
площа об’єднаних територі-
альних громад становила не 
більше 25% загальної терито-
рії. Також слід зазначити, що 
декілька років поспіль саме 
Закарпаття займало останнє 
місце серед областей за спро-

можністю своїх територіальних громад. І лише 
у кінці 2019 року регіону вдалося піднятися на 
дві позиції в рейтингу завдяки розробці та за-
твердженню Кабінетом Міністрів України пер-
спективного плану формування територіальних 
громад області [3]. 

Формування спроможних територіальних гро-
мад відкриває безліч можливостей для розвитку 
регіонів та вирішення багатьох соціально-еконо-
мічних завдань, не лише поточних, але й стра-
тегічно важливих. Найбільш очевидні переваги 
спроможних територіальних громад представле-
но в табл. 1.

Висновки з проведеного дослідження. Осно-
вним вектором реформи місцевого самовряду-
вання та бюджетної децентралізації в Україні є 
формування спроможних територіальних громад. 
Саме такі громади здатні самостійно або через від-
повідні органи місцевого самоврядування забез-
печити належний рівень надання послуг у сфері 
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту, житлово-комунального господарства. 

Стосовно оцінювання спроможності терито-
ріальних громад, можемо зробити висновок, що 

Рис. 2. Динаміка кількості об’єднаних територіальних громад в Україні
Джерело: сформовано автором за даними [4, с. 6]
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одностайності у методиці розрахунку даного по-
казника немає. Проте у затвердженій Методиці 
формування спроможних територіальних громад 
подаються базові критерії, за якими рекоменду-
ється здійснювати оцінку спроможності терито-
ріальних громад. За підсумками 2019 року Мініс-
терством розвитку громад та територій України, 
в рамках комплексного моніторингу процесу де-
централізації та реформування місцевого само-
врядування, було сформовано рейтинг областей 
щодо формування спроможних територіальних 
громад. Та слід зазначити, що при розрахунку 
рейтингу враховувались параметри більше гео-
графічного характеру, такі як площа громад, 
кількість населення, кількість територіальних 

громад, що не об’єдналися тощо. Тому даний 
рейтинг не є остаточним і має більше рекоменда-
ційний характер.

Безумовно створення спроможних територі-
альних громад передбачає вдале поєднання ка-
дрових ресурсів, фінансового забезпечення та 
розвитку інфраструктури відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці. Проте на сьогодні 
є певна частина територіальних громад в Укра-
їні, які все ще залишаються неспроможними, в 
отже не можуть вирішувати питання місцевого 
значення повною мірою. Основними причинами 
цього є все ж таки недостатність бюджетних ко-
штів, відсутність необхідної інфраструктури та 
відповідних кваліфікованих кадрів.

Таблиця 1
Переваги спроможних територіальних громад

1. Планування місцевого розвитку, постановка та виконання стратегічних завдання.
2. Можливість залучення інвестицій, розвитку місцевої економіки, сприяння місцевому підприємництву.
3. Розвиток місцевої інфраструктури за рахунок раціонального освоєння отриманих субвенції з Державного 
бюджету.
4. Ефективне використання механізмів співробітництва територіальних громад для вирішення комплексних 
питань місцевого значення (спільне створення чи спільне утримання підприємств, наприклад, які забезпечу-
ють збір, вивезення, сортування та захоронення побутових відходів).
5. Можливість мешканцям швидко та без зайвих бюрократичних процедур за місцем свого проживання отри-
мувати адміністративні та соціальні послуги – реєструвати бізнес та майно, одержувати довідки, дозволи чи 
ліцензії, паспорти, субсидії, соціальну допомогу тощо.
6. Створення сучасних закладів освіти (дитячий садок, школи), медицини (фельдшерсько-акушерські пункти), 
культури (клуб, бібліотеки) та спорту (спортивні секції чи ДЮСШ), місць для відпочинку та дозвілля з квалі-
фікованими працівниками.
7. Якісні та доступні дороги, транспорт з маршрутами сполучення всередині громади та за її межі, водопоста-
чання, газ, освітлення вулиць, інтернет-зв’язок тощо.
8. Ефективна взаємодія органів самоорганізації населення з органами місцевого самоврядування в частині 
спільного вирішення низки питань місцевого значення.

Джерело: сформовано автором за даними [1, с. 41]
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Аннотация
В статье исследована суть понятия «способной территориальной общины». Выяснены основные критерии оценки уров-
ня способности территориальных общин согласно Методике Кабинета Министров Украины. Охарактеризованы основ-
ные изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, осуществленные в рамках реформы децентрализации, 
которые способствуют формированию способных территориальных общин. Исследована динамика формирования объ-
единенных территориальных общин в Украине с начала реформы децентрализации и до сегодня. Рассмотрен рейтинг 
областей по формированию способных территориальных общин, сформированный Министерством развития общин и 
территорий Украины в рамках мониторинга процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления. 
Представлены преимущества способных территориальных общин и их влияние на социально-экономическое разви-
тие регионов. Охарактеризованы основные препятствия на пути формирования успешных территориальных общин в 
Украине.
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CREATION OF CAPABLE TERRITORIAL COMMUNITIES  
AS AN IMPORTANT DIRECTION OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Summary
Researched the meaning of definition "capable territorial community". The main criterions for assessing of the level of 
capability territorial communities according to the Methodology of the Cabinet of Ministers of Ukraine. The main changes 
in tax and budget legislation implemented in the framework of decentralization reform, which contribute to the creation 
of capable territorial communities, are described in the article. The dynamics of the formation of united territorial 
communities in Ukraine from the beginning of the decentralization reform has been analyzed. The rating of regions in the 
creation of capable territorial communities, formed by the Ministry of Development of Communities and Territories of 
Ukraine in the framework of monitoring the process of decentralization and local government reform, is considered. The 
advantages of capable territorial communities and their influence on the development of society and economy in regions 
are presented. The main obstacles to the creation of successful territorial communities in Ukraine are described.
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У статті розглянуто актуальний стан розвитку електронного бізнесу у сві-товому господарстві. Досліджено такі фак-
тори впливу на розвиток електронного бізнесу, як кількість Інтернет користувачів у регіонах та рівень поширеності  
Інтернет-технологій. Проаналізовано показники Інтернет-продаж у 2020 році, фактори, які вплинули на такі показни-
ки а також прогнози щодо подальшого впливу таких факторів. Визначено актуальну нормативно-правову базу елек-
тронного бізнесу. Сформовано проблеми розвитку електронного бізнесу на сучасному етапі його розвитку. 
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Постановка проблеми. Електронний бізнес з 
кожним роком стає дедалі популярнішим видом 
економічної діяльності. За даними низки аналі-
тичних компаній приріст електронного бізнесу у 
світовій економіці у середньому становить 20% 
щорічно. При чому, у найближчому майбутньому 
аналітики прогнозують, майже, повне витіснення 
електронним бізнесом значної кількості класич-
них форм господарювання. За таких умов, необ-
хідним є розуміння загальної тенденції розвитку 
електронного бізнесу, факторів, які впливають 
на його розвиток, а також проблематики, яка ви-
никає в процесі його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В останніх публікаціях, присвячених електро-
нному бізнесу відмічаються стрімкі темпи його 
розвитку та поширення у світовому господар-
стві та проникнення інформаційних технологій 
у більшість бізнес-процесів розвинених ком-
паній. Активно досліджуються питання темпів 
зростання електронного бізнесу та його частки 
у світовій економіці, а також способи оптимізації 
бізнес-процесів компанії за рахунок застосуван-
ня інформаційних технологій. Дослідженням пи-
тання розвитку електронного бізнесу займалися 
такі вчені, як Хейг М., Тріз В., Мельничук О.С., 
Федишин І.Б., Густера О.М.

Невирішені раніше проблеми. Більшість до-
сліджених наукових публікацій присвячена ви-
значенню загальних тенденцій розвитку елек-
тронного бізнесу та способам його застосування 
для оптимізації бізнес-процесів компанії. В той 
же час, майже, недослідженими є питання фак-
торів, які впливають на поширення електронного 
бізнесу, якості сучасного нормативного регулю-
вання електронного бізнесу та проблем розвитку 
цієї галузі.

Мета дослідження: аналіз сучасного стану 
розвитку електронного бізнесу у світовому гос-
подарстві. Завданнями дослідження є: визна-
чення сучасних тенденцій розвитку електронно-
го бізнесу, визначення факторів, які впливають 
на розвиток електронного бізнесу, дослідження 
правового регулювання електронного бізнесу, ви-

значення проблематики розвитку електронного 
бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток сучасного бізнесу характеризується 
стрімким науково-технічним прогресом та запро-
вадженням новітніх інформаційних технологій у 
різноманітні процеси, пов’язані зі здійсненням 
господарської діяльності. Зазначена тенденція 
безпосередньо пов’язана із розвитком інформа-
ційного суспільства взагалі. 

Розкриваючи сутність інформаційного сус-
пільства, доцільно звернутися до визначен-
ня, наведеного Комісією Європейського Союзу 
у 1993 році, відповідно до якої, «Інформаційне 
суспільство – це суспільство, в якому діяльність 
людей відбувається на основі використання по-
слуг, що надаються за допомогою інформаційних 
технологій та технологій зв’язку» [1].

Згідно з позицією Європейської комісії інфор-
маційним суспільством слід вважати: 

1) суспільство нового типу, що формуєть-
ся внаслідок глобальної соціальної революції у 
зв’язку зі стрімким розвитком і конвергенцією 
інформаційних та комунікаційних технологій; 

2) суспільство знання, тобто суспільство, в 
якому головною умовою добробуту кожної лю-
дини і кожної держави стає знання, здобуте за-
вдяки безперешкодному доступу до інформації 
та вмінню працювати з нею;

3) глобальне суспільство, в якому обмін ін-
формацією не матиме ні часових, ні просторових, 
ні політичних меж; яке, з одного боку, сприятиме 
взаємопроникненню культур, а з другого – від-
криватиме кожному співтовариству нові можли-
вості для самоідентифікації [1].

Реалізація зазначених ознак в наш час на-
пряму залежить від рівня розвитку глобальної 
мережі Інтернет, оскільки саме зазначене се-
редовище поєднує у собі можливості вільного, 
оперативного та глобального розміщення, обігу, 
зберігання, розповсюдження, пересилання, пу-
блікацію інформаційних ресурсів. 

З наведеного судження вбачається, що клю-
чове значення для розвитку інформаційного сус-
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пільства в цілому та електронного бізнесу зокре-
ма відіграє поширення Інтернет-технологій. 

На сьогодні, можна визначити наступні ха-
рактеристики поширення глобальної мережі у 
світі (за даними на початок 2020 року): 

1) регіоном із найбільшою кількістю Інтер-
нет-користувачів є Азія, частка якої становить 
половину користувачів з усього світу (рис. 1) 
Насамперед це пов’язано з великою густотою на-
селення регіону та швидким поширенням інфор-
маційних технологій;

2) наступним регіоном із найбільшою кількіс-
тю Інтернет-користувачів є Європа, частка якої, 
відносно загального населення світу становить 
15,9% (рис. 1); 

3)  третє місце посідає Африка, частка якої ста-
новить 11,5% від загальної кількості Інтернет-корис-
тувачів. Варто зазначити, що Африка демонструє 
стрімку тенденцію зростання частки Інтернет-ко-
ристувачів, оскільки у порівнянні з показниками 
2014 року, які становили 7,4%, частка африкан-
ських користувачів зросла на 4,1%, обійшовши при 
цьому країни Латинської Америки [1, с. 59].

Дещо іншою є тенденція поширення у світі 
інформаційних технологій. Так, незмінним ліде-
ром серед регіонів світу, в контексті поширеності 
Інтернет-технологій є Північна Америка, в меж-
ах якої зазначений показник на 2020 рік стано-
вить 94,6% (рис. 2). Значний рівень поширення 
інформаційні технології мають, також, у Європі 
(87,2% (рис. 2)) та Латинській Америці, разом із 
Карибським басейном (70,5% (рис. 2)). Найменш 
поширеними інформаційні технології є у Афри-
канському регіоні, у якому наведений показник 
становить лише 39,3%. 

З наведених показників можна зробити на-
ступні висновки: 

1. Кількість Інтернет-користувачів не є ви-
рішальним фактором в контексті поширеності в 
тому чи іншому регіоні інформаційних технологій. 

2. Не дивлячись на низький рівень відсотко-
вого співвідношення користувачів мережі Інтер-
нет, найбільш наближеним до рівня інформацій-
ного суспільства регіоном є Північна Америка.

Однією з ключових ознак електронного бізнесу 
є те, що останній здійснюється із обов’язковим ви-

користання інформаційно-телекомунікацій- 
них технологій, зокрема, глобальної мережі 
Інтернет. З наведеного твердження випли-
ває, що вирішальним фактором в контексті 
розвитку електронного бізнесу у світовому 
господарстві є показник поширеності Ін-
тернету серед населення в цілому, та Ін-
тернет-технологій зокрема. Як зазначає 
О.С. Мельничук, саме інтернет стає бізнес-
середовищем, в якому постійно відбува-
ються електронні транзакції за допомогою 
засобів ІКТ. Це сприяє прискоренню обо-
роту капіталу підприємства та підвищенню 
рентабельності бізнесу, поширенню веб-
представництва компаній [1, с. 60].

Розглядаючи наведені вище статистич-
ні дані та наведені твердження щодо вза-
ємозв’язку розвитку Інтернет-технологій та 
електронного бізнесу,

 можна виявити певні співвідно-
шення. Так, домінуюче становище на 
ринку роздрібної електронної торгів-

Рис. 2. Рівень поширення Інтернет-технологій станом на початок 2020 року [2]
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лі займає Азія та Тихоокеанський регіон.  
Відповідно до прогнозів eMarketer, зазначений 
регіон має здійснювати 62,6% усіх цифрових про-
даж, обсяг яких становитиме $2,448.33 трлн до-
ларів США [2]. Наступні за обсягом показники на-
лежать Північній Америці ($749,00 млрд. на рік) 
та Західній Європі ($498,32 млрд. на рік) (рис. 3). 

З наведених статистичних відомостей щодо 
розподілу Інтернет користувачів у світі, поши-
рення інформаційних технологій та регіональних 
показників електронної комерції вбачається, що 
регіонами із найвищим показником обсягів елек-
тронної комерції є країни, один з двох перших 
показників яких є найвищим. 

Відсотковий показник електронних продаж 
відносно загальних обсягів роздрібних продаж є 
динамічним та постійно зростає. За відомостями 
eMarketer, включаючи товари та послуги, замов-
лені з використанням мережі Інтернет через будь-
який пристрій, незалежно від способу оплати або 
виконання та без урахування квитків на проїзд 
та події, таких платежів, як оплата рахунків, по-
датки або грошові перекази, послуги харчування 
та місць продажу напоїв, азартні ігри та про-
даж інших незаконних товарів, загальна роздріб-
на електронна торгівля у всьому світі дорівнює 
$3,914 трильйони на рік [3]. Найбільш прогресивні 
прогнози дають підстави вважати, що у майбут-
ньому за допомогою інформаційних технологій 
будуть здійснюватися більшість торгових опера-
цій. Так, за даними NASDAQ, до 2040 року на 
ринок електронної комерції буде припадати 95% 
всієї торгівлі в світі [4]. Згідно з прогнозами, вже 
у 2021 році цей показник перевищить $4,5 трлн. 
В той же час, за прогнозами німецького статистич-
ного онлайн-порталу Statista, до 2021 року світо-
вий ринок електронної комерції складе $4,9 трлн 
на рік, тобто, збільшиться на 10 трильйонів [5].

За даними аналізу Digital Commerce 360, об-
сяг онлайн-продажів у світі в 2016–2019 роках 
зростав у середньому на 20% на рік [5]. В той же 
час, варто зауважити, що у 2020 рокі зазначена 
тенденція не була збережена у повному обсязі, 
зокрема, через поширення пандемії коронавірусу 
COVID-19. Швидкість зростання обсягів електро-
нних продаж виявилася нижчою, аніж було про-

гнозовано та склала 16,4% замість передбачених 
18,4%. В той же час, на думку деяких дослідників, 
поширена у 2020 році пандемія стане поштовхом 
для прискорення зростання ринку електронно-
го бізнесу, оскільки в ситуації, що склалася, все 
більше людей у всьому світі змушені купувати 
в інтернеті те, по що раніше ходили в магазин. 
Більш того, оскільки електронний бізнес є понят-
тям значно ширшим, аніж електронна торгівля, 
кількість факторів, які можуть вплинути зрос-
тання електронного бізнесу є значно вищою. Так, 
запроваджені на території усього світу каран-
тинні заходи створили передумови для впрова-
дження нових способів організації праці, зокре-
ма, шляхом переведення штату підприємства на 
роботу дистанційно. При чому, значна кількість 
таких робіт виконується, саме, із застосуванням 
таких інформаційних технологій, як надання від-
даленого VPN доступу до електронних ресурсів 
компанії, збільшення ролі інформаційних систем 
в питаннях організації внутрішніх та зовнішніх 
процесів компанії, масове запровадження елек-
тронного документообігу, тощо. 

З наведеного можна зробити висновок про 
те, що не дивлячись на зниження обсягів зрос-
тання електронного бізнесу на даний момент, в 
перспективі пандемія коронавірусу може стати 
суттєвою рушійною силою для масового впро-
вадження новітніх технологій в усі господарські 
процеси сучасної компанії. 

Важливою складовою розвитку електронного 
бізнесу у світовому господарстві є нормативне ре-
гулювання зазначеної галузі суспільних відносин. 
Як і будь-якій прогресивній галузі, електронній 
комерції присвячена значна кількість спеціаль-
них міжнародних та національних норматив-
но-правових актів. Першим загальноприйнятим 
стандартом став Electronic Data Interchange 
(EDI), який прийнято у 1984 р. в рамках Комісії 
ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). 
Цей стандарт визначав типові бізнестранзакції і 
документи (замовлення, накладні, митні декла-
рації тощо), які мають бути оброблені та пере-
дані через цифрові мережі [6, с. 24]. В подальшо-
му, правове регулювання електронного бізнесу 
активно розвивалося як на міжнародному, так і 

Рис. 3. Розмір роздрібних продаж електронної комерції у світі станом на 2020 рік [3]
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на регіональному та державному рівнях. 
Уніфікація норм проводиться як у рамках ЄС, 

так і на міжнародному рівні в рамках Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності (ВОІВ), 
Світової організації торгівлі (СОТ), Комісії ООН з 
міжнародного торговельного законодавства (ЮН-
СІТРАЛ), Міжнародної торгової палати (МТП), 
Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНК-
ТАД), Організації економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР), тощо [7, с. 13].

До основних правових питань розвитку між-
народної електронної торгівлі відносять такі: пи-
тання торгового права, безпека та підтверджен-
ня справжності продукції, конфіденційність, 
захист інтелектуальної власності, митна діяль-
ність та оподаткування, система електронних 
платежів, правила, що регулюють зміст інфор-
мації в мережі Інтернет, юрисдикція, механізми 
врегулювання спорів, відповідальність і захист 
споживачів. Не всі зазначені питання мають од-
наковий характер або однакове значення для за-
цікавлених сторін (держави, ділових структур), 
і за практикою пріоритет зазвичай надається 
тим сферам, в яких уже досягнуто міжнарод-
ного консенсусу щодо методів вирішення питань 
електронної торгівлі та в яких для розвитку 
електронної торгівлі необхідно вжити заходів 
внутрішнього характеру [8].

Розглядаючи конкретні міжнародні норма-
тивно-правові акти, які відігра-ють суттєву роль 
у правовому регулюванні електронного бізнесу, 
необхідно зазначити Типовий закон ЮНСІТРАЛ 
про електронні підписи 05 липня 2001 року, Кон-
венцію Організації Об'єднаних Націй про ви-
користання електронних повідомлень в міжна-
родних договорах від 23 листопада 2005 року, 
Типовий закон про електронну торгівлю Комісії 
Організації Об'єднаних Націй з права міжнарод-
ної торгівлі. У найбільш узагальненому вигляді, 
можна зазначити, що наведені нормативно-пра-
вові акти створюють для держав диспозитивну 
можливість приєднатися до їх умов та, тим са-
мим врегулювати відповідну галузь відносин у 
сфері електронного бізнесу. Більш того, зазна-
чені міжнародні норми зберігають свою прогре-
сивність по сьогодні. Так, визнання юридичної 
сили за електронними повідомленнями, створен-
ня можливості запропонувати умови договору та 
прийняти такі умови виключно шляхом обміну 
електронними повідомленнями, за умови, що ін-
формаційні системи, з яких здійснюється кому-
нікація за допомогою електронних повідомлень 
може ідентифікувати учасників такої комуніка-
ції надає учасникам правовідносин інструмент 
для суттєвого спрощення процесів обміну інфор-
мацією та досягнення домовленостей.

В той же час, варто зауважити, що сучасний 
стан правового регулювання електронного бізне-
су має низку проблем. Зокрема, як міжнародні 
нормативно-правові акти, так і українське за-
конодавство регулює лише окремі сторони елек-
тронного бізнесу, такі, як електронна комерція, 
електронне листування, електронний документо-
обіг, тощо. В той же час, значна кількість питань 
електронного бізнесу залишаються поза регулю-
ванням спеціального законодавства та вирішу-
ються на підставі загальних норм. Прикладом 

такої проблеми може бути діяльність із SMM 
кураторства, в межах якої доказування фактів 
надання послуг є суттєво ускладненим процесом 
у зв’язку із відсутністю можливості підтверди-
ти факти вчинення дій та настання видимих ре-
зультатів для клієнта. 

Однією з найбільш глобальних проблем елек-
тронного бізнесу на сьогодні є низький рівень 
відповідальності у мережі Інтернет. У зв’язку 
із тим, що власник облікового запису та реаль-
ний суб’єкт дуже часто можуть бути пов’язані 
лише за незначним обсягом даних, таких, як но-
мер телефону та адреса електронної, які також 
не пов’язані з особою напряму, пред’явлення 
будь-яких вимог до власника облікового запису 
є суттєво ускладненим процесом. При чому, у 
більшості випадків такий процес стає неспівроз-
мірним із благами, які можуть бути отримані за 
його результатами. Наведений фактор спричиняє 
поширення таких негативних явищ, як інтернет 
шахрайство, поширення недостовірної інформа-
ції у мережі інтернет, використання чужих ко-
мерційних найменувань для рекламування влас-
ного веб-сайту, недобросовісна реклама, тощо. 
В свою чергу, незахищеність Інтернет-користу-
вача у випадку вчинення щодо нього протиправ-
них дій у мережі спричиняє недовіру суспіль-
ства до Інтернет середовища, що має негативний 
влив на зростання цієї галузі світової економіки. 
У зв’язку із цим, одним із напрямків удоскона-
лення правового регулювання електронного біз-
несу має бути поглиблення рівня індивідуалізації 
суб’єкта у мережі Інтернет та встановлення до-
даткових вимог до облікових записів, через які 
здійснюються Інтернет-продажі. 

Іншою проблемою правового регулювання 
електронного бізнесу є те, що діюча норматив-
на база з цього питання є дещо застарілою та 
не відповідає сучасному рівню розвитку інфор-
маційних технологій. Питанню функціонування 
веб-сайтів та веб-сторінок в українському зако-
нодавстві присвячено лише декілька положень 
Закону України «Про авторське право та суміж-
ні права» в той час, коли обсяг відносин, які ви-
никають у зв’язку із створенням, просуванням, 
використанням веб-сайтів постійно зростає. Вра-
ховуючи темпи розвитку Інтернет-середовища, 
регулювання відносин, які виникають в його 
межах не може залишатися на існуючому рівні 
та має бути приведене у відповідність до акту-
альних проблем цього середовища. 

Висновок: Підсумовуючи викладене можна 
вказати, що сучасний стан електронного бізне-
су характеризується стрімким впровадженням 
такої форми ділової активності в усіх галузях 
економіки по всьому світу. Проте, рівень впрова-
дження електронного бізнесу в окремих частинах 
світу напряму залежить від таких показників, як 
кількість Інтернет-користувачів та впроваджен-
ня Інтернету. При цьому, законодавство, яке ре-
гулює електронний бізнес, не дивлячись на акти-
візацію його розвитку в кінці ХХ – на початку 
ХХІ сторіччя на рівні міжнародних конвенцій, 
наразі нормативно-правову базу електронного 
бізнесу можна охарактеризувати, як таку, що 
потребує доопрацювання у відповідності із роз-
витком електронних технологій.
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Summary
The article is devoted to studying the current state of E-business development in the world economy. Such factors as the 
number of Internet users in the different areas and the level of Internet technologies prevalence which influence on the 
E-business development were explored. The indicators of Internet sales in 2020, the factors that influenced such indicators, 
as well as forecasts for the further impact of such factors were analyzed. The relevant legal framework of electronic 
business was defined. Some problems of electronic business development at the present stage of its development were 
formed.
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ  
У ФІНАНСУВАННІ НІМЕЦЬКИХ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ 

Стаття присвячена визначенню структури пасивів як основи для оцінки вартості позичкового капіталу підприємства. 
На основі звітності п’яти німецьких автомобільних компаній («Audi AG» «Volkswagen AG», «BMW AG», «Daimler AG», 
«Porsche») за 2015–2019 роки було проаналізовано їх залежність від поточних та довгострокових зобов’язань, а також 
роль банківського кредиту, фінансового лізингу та кредиторської заборгованості у фінансуванні діяльності компаній. 
Було встановлено тенденції зміни показників підприємств у відповідності до норм. Отримані результати можуть бути 
використані при подальшій оцінці середньозваженої вартості капіталу даних компаній та визначенні реальної ціни 
їхнього бізнесу. 
Ключові слова: майно, борг, банківський кредит, кредиторська заборгованість, фінансовий лізинг.

Постановка проблеми. Будь-яка компанія в 
світі має майже однакові причини щодо залучен-
ня боргу. Це може бути запровадження відстро-
чок платежу клієнтам, необхідність модернізації, 
сезонність, тривалий операційний цикл, тощо. 
Але фірми мають різні можливості щодо залу-
чення боргу. Так, наприклад, якщо взяти країни 
ЄС, то вони характеризуються розвиненим фі-
нансовим ринком. Компанії мають різні джерела 
та інструменти залучення капіталу: від банків-
ських кредитів, до емісії цінних боргових папе-
рів, від товарного кредиту до лізингу. 

Формуючи ту чи іншу структуру фінансових 
ресурсів, можливо впливати на значення серед-
ньозваженої вартості капіталу, а тому керувати 
ціною бізнесу. Для компаній-учасників фондово-
го ринку, це є ключовим показником успішності 
діяльності. 

У даному дослідженні буде проаналізовано 
пасиви німецьких брендів авто-мобілебудування, 
що дозволить виявити особливості, які потенцій-
но можуть загрожувати або сприяти підвищенню 
ціни їхніх корпоративних прав. 

У зв’язку з цим, мета даного дослідження по-
лягає у визначенні структури пасивів як осно-
ви для оцінки вартості позичкового капіталу на 
прикладі німецьких автомобільних компаній. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Діяльність будь-якого підприємства передбачає 
наявність як власного, так і позикового капіталу. 
Питанням аналізу стану зобов'язань присвятили 
свої дослідження ряд вітчизняних та зарубіжних 
вчених: І.Д. Фаріон, А. Дамодаран, Бланк И., Брей-
ли Р., Майерс С., Ван Хорн Дж. К., Мюллер Г.Г., 
А. Хоскинг А., Энтони Р, І.В. Головко, Д.В. Шиян, 
О.О. Шеремет, С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Ко-
рецька, К.С. Салига, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Собко, 
В.П. Шило, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул, Г.В. Митро-
фанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш, Г.М. Дави-
дов, В.М. Малахова, Н.А Литньова, М.В. Мельник, 
В.Г. Когденко, Л.Н. Чечевіцина та інші. 

Дані автори розкривають теоретичне підґрун-
тя формування капіталу підприємства, але на 
практиці можуть виникнути різні ситуації. Тому 

цікавим є аналіз окремих випадків, зокрема 
структури фінансових ресурсів відомих компаній. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні німецькі виробники автомобілів за-
ймають лідируючі позиції на світовому ринку.  
Щодня з конвеєрів в Німеччині сходять бюджетні 
і преміальні седани, хетчбеки, універсали, міні-
вени, кросовери і позашляховики, а також паса-
жирські автобуси і вантажні машини популярних 
марок. Серед відомих представників «Audi AG» 
«Volkswagen AG», «BMW AG», «Daimler AG», 
«Porsche». Компанії одночасно є конкурентами та 
намагаються зайняти власну нішу.

Зобов’язання компанії утворюються в ре-
зультаті виникнення у неї заборгованостей пе-
ред постачальниками, співробітниками і дер- 
жавою, а також внаслідок залучення креди-
тів і позик [7]. Відповідно до П(С)БО 11 «Зо- 
бов’язання» поняття «зобов’язання» визнача-
ється як теперішня заборгованість підприєм-
ства, яка виникла в результаті минулих подій і 
погашення якої, як очікується, спричинить ви-
буття з підприємства ресурсів, які втілюють у 
собі економічні вигоди. 

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які бу-
дуть погашені протягом операційного циклу під-
приємства або повинні бути погашені протягом 
дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Довгострокові зобов’язання – всі зобов'язан-
ня, які не є поточними зобов’язаннями [6].

Більш детальну структуру зобов'язань наве-
дено на рис. 1.

Для дослідження структури боргу обрано 
п'ять німецьких автомобільних компаній, а саме: 
Porsche, Audi, BMW, Daimler, Volksvagen. 

Відповідно до фінансової звітності даних ком-
паній ми розглянемо такі аспекти, як: 

1. Поточна заборгованість (Current Liabilities):
– кредиторська заборгованість (Accounts 

Payable);
– короткострокові кредити банків (Short Term 

Debt).
2. Довгострокова заборгованість (Non-Сurrent 

Liabilities):
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– довгострокові кредити банків (Long Term 
Debt);

– Фінансовий лізинг (Capitalized Leases).
3. Інші зобов’язання (Other Liabilities).
В табл. 1. розглянемо загальну частку всіх 

зобов'язань в пасивах підприємства. Дана частка 
називається Debt to Asset Ratio або коефіцієнтом 
фінансової залежності, який характеризує част-
ку боргу у загальному капіталі і розраховується 
як відношення позикового капіталу до загального 
капіталу (валюти балансу) [8]:  

К
ПК

ВБ
хф з. . %� � � �= 100 ,

де К
ф.з.

 – коефіцієнт фінансової залежності;
ПК – загальна сума заборгованості (довго- та 

короткострокової);
ВБ – загальна сума майна (валюта балансу).
Частка боргів у загальній сумі активів колива-

ється залежно від галузі, але на виробничих під-
приємствах здебільшого вона не перевищує 50%.

З розрахунків ми можемо побачити, що в меж-
ах норми загальна величина зобов’язань тільки в 
компанії «Porsche» і це означає що вона є фі-
нансово незалежною. Інші ж компанії мають зна-
чення показника вище норми, що свідчить про 
залежність від зовнішніх джерел фінансування.

В динаміці в усіх підприємств, спостерігаєть-
ся зменшення показника в бік норми з 2015 по 

2017 рік, тобто зменшення залежності від креди-
торів. А далі з 2017 по 2019 рік знову зростає. 

Значення показника у 4-х компаній біль-
ше 50%, свідчить про те, що підприємства мо-
жуть  фінансувати свої борги.

Далі розглянемо окремо частку поточної та 
довгострокової заборгованостей в загальній сумі 
майна підприємств.

Коефіцієнт поточної заборгованості показує 
яку частину активів сформовано за рахунок по-
зикових ресурсів короткострокового характеру 
або характеризує частку залученого підприєм-
ством короткострокового позикового капіталу в 
загальній сумі капіталу підприємства і розрахо-
вується за формулою:

К
ПЗ

ВБ
хп з. . %� � � �= 100 ,

де К
п.з.

 – частка поточної заборгованості;
ПК – поточні зобов’язання;
ВБ – загальна сума майна (валюта балансу).
Коефіцієнт довгострокової заборгованості по-

казує яку частину активів сформовано за раху-
нок позикових ресурсів довгострокового характе-
ру і розраховується за формулою:

К
ДЗ

ВБ
хд з. . %� � � �= 100 ,

де К
д.з.

 – частка поточної заборгованості;

Рис. 1. Структура зобов'язань підприємства

Німеччині сходять бюджетні і преміальні седани, хетчбеки, універсали, мінівени, 

кросовери і позашляховики, а також пасажирські автобуси і вантажні машини по-

пулярних марок. Серед відомих представників «Audi AG» «Volkswagen AG», 

«BMW AG», «Daimler AG», «Porsche». Компанії одночасно є конкурентами та на-

магаються зайняти власну нішу. 

 Довгострокові кредити банків
 Інші довгострокові зобов’язання
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 Короткострокові кредити банків
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Таблиця 1
Розрахунок загальної частки зобов’язань підприємств у 2015–2019 рр. (%)

2015 2016 2017 2018 2019
Porsche 1,98 1,81 0,90 1,15 1,19
Audi 62,7 60,09 57,40 56,35 59,01
BMW 76,38 76,07 72,32 72,2 75,21
Daimler 74,85 75,66 74,48 76,55 79,22
Volksvagen 80,12 80,38 78,08 78,37 78,56

Джерело: розраховано за даними: [1-5]
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ПК – довгострокові зобов’язання;
ВБ – загальна сума майна (валюта балансу).
Розрахунок коефіцієнтів поточної та довго-

строкової заборгованостей наведено в табл. 2.
Як ми бачимо з розрахунків, в усіх компаніях 

коефіцієнт поточної заборгованості протягом до-
слідженого періоду мав тенденцію до зменшення, 
тоді як коефіцієнт довгострокової заборгованості 
зростав і тільки у компанії «Porsche» даний кое-
фіцієнт теж зменшився. А також в усіх компаній, 
окрім «Audi», довгострокові зобов’язання переви-
щують короткострокові. Враховуючи вплив кож-
ного виду заборгованості на фінансову звітність 
компаній, така ситуація є сприятливою, адже, 
для підприємств найбільшу цінність складають 
саме довгострокові зобов’язання. 

Погашення короткострокових зобов’язань від-
бувається за рахунок поточних активів (робочого 
капіталу компаній), чим більша частка коротко-
строкових зобов’язань, тим більша залежність 
компанії від кредиторів, вище ризик неплато-
спроможності при падінні продаж та скорочен-
ні прибутків. Тоді як виплата довгострокових 
зобов’язань та відсотків по ним вираховується із 
суми доходів, що оподатковується податком на 
прибуток. Отже, чим менше короткострокових 
зобов’язань, тим краще, адже грошові кошти для 
їх виплати не вилучаються з обігу.

Довгі борги найчастіше призначені для інвес-
тиційної діяльності, тобто для реалізації нової 
ідеї компанії. А короткі борги більше пов'язані 
з операційною детальністю (закупівля сировини, 
закриття касового розриву і т. д.).

На практиці, довгі борги вигідніше підприєм-
ству. Адже, тоді компанія зможе пустити гроші в 
оборот в довгострокову перспективу, і найімовір-
ніше зможе отримати з цього економічну вигоду. 
У випадки, які не удачі, у компанії буде час на 
те, щоб придумати інший спосіб збільшення до-
ходу, і тим самим повернути гроші.

 Наступними розглянемо частки короткостро-
кових кредитів банків та кре-диторської заборго-
ваності в майні підприємства.

Частка короткострокових кредитів банку роз-
раховується за формулою:

К
ККБ

ВБ
хккб � � � �= 100% ,

де К
ккб.

 – частка короткострокових кредитів 
банку;

ККБ – короткострокові кредити банку;
ВБ – загальна сума майна (валюта балансу).
Розрахунок частки короткострокових креди-

тів банку наведено в табл. 3.
Частка кредиторської заборгованості розра-

ховується за формулою:

К
КЗ

ВБ
хкз � � � �= 100% ,

де К
кз.

 – частка кредиторської заборгованості;
КЗ – кредиторська заборгованість;
ВБ – загальна сума майна (валюта балансу).
Розрахунок частки кредиторської заборгова-

ності наведено в табл. 4.
Відповідно до розрахунків, наведених в табл. 3 

та табл. 4, ми можемо побачити, що в компаній 
«BMW», «Daimler» та «Volksvagen» частка ко-

Таблиця 2
Розрахунок коефіцієнтів поточної та довгострокової заборгованостей підприємств  

у 2015–2019 рр. (%)
Коефіцієнт поточної заборгованості

2015 2016 2017 2018 2019
Porsche 0,56 1,39 0,41 0,39 0,29
Audi 37,45 33,51 33,02 32,26 32,88
BMW 36,01 34,09 36,71 33,93 34,19
Daimler 35,49 34,76 34,32 34,78 34,98
Volksvagen 36,66 40,89 35,95 34,77 32,51

Коефіцієнт довгострокової заборгованості
2015 2016 2017 2018 2019

Porsche 1,42 0,42 0,49 0,76 0,90
Audi 25,25 26,58 24,38 24,09 26,13
BMW 40,37 41,98 35,62 38,27 41,02
Daimler 39,35 40,91 40,17 41,76 44,24
Volksvagen 43,46 39,49 42,13 43,59 46,05

Джерело: розраховано за даними: [1–5]

Таблиця 3
Розрахунок частки короткострокових кредитів банку підприємств у 2015–2019 рр. (%)

2015 2016 2017 2018 2019
Porsche 0,000000 1,056041 0,003167 0,002958 0,002800
Audi 2,78 0,76 0,45 0,12 0,17
BMW 14,82 21,22 15,38 12,75 18,11
Daimler 14,29 19,45 19,08 19,96 20,47
Volksvagen 17,80 20,33 18,30 18,53 16,79

Джерело: розраховано за даними: [1–5]
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роткострокових кредитів банку перевищує част-
ку кредиторської заборгованості, на відміну від 
«Audi» та «Porsche» в яких більшою є частка 
кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість є в якомусь сенсі 
безвідсотковим кредитом, адже компанія безко-
штовно користується грошовими коштами, напри-
клад постачальників. Проте, зловживати креди-
торською заборгованістю не варто, адже це може 
призвести до погіршення репутації компанії на 
ринку, призвести до штрафних санкцій та взагалі 
відмовам у співпраці з іншими контрагентами.  

Далі розглянемо частку довгострокових кредитів 
банку та частку фінансового лізингу підприємств.

Частка довгострокових кредитів банку розра-
ховується за формулою:

К
ДКБ

ВБ
хдкб � � � �= 100% ,

де К
дкб.

 – частка довгострокових кредитів банку;
ДКБ – довгострокові кредити банку;
ВБ – загальна сума майна (валюта балансу).
Частка фінансового лізингу розраховується за 

формулою:

К
ФЛ

ВБ
хфл � � � �= 100% ,

де К
фл

 – частка фінансового лізингу;
ФЛ – фінансовий лізинг;
ВБ – загальна сума майна (валюта балансу).
Розрахунок частки довгострокових кредитів 

банку та фінансового лізингу наведено в табл. 5.
З розрахунків, наведених в табл. 5, видно, що 

тільки в компанії «Audi» активно використову-

ється фінансовий лізинг, адже його частка пере-
вищує частку довгострокових кредитів

В таких компаніях, як «BMW» та «Porsche» 
фінансовий лізинг почав використовуватись, за 
досліджений період, лише в 2019 році. 

В кожного з цих видів кредитування є свої пе-
реваги та недоліки. Більш вигідним для компаній 
звичайно є той вид, при якому виплачується мен-
ший відсоток. А це залежить від умов кожної бан-
ківської установи або лізингодавця, а не від виду 
кредиту як такого. Придбане за кредитні кошти 
майно виходить споживачем, як правило, у влас-
ність. При лізингу майно є власністю лізингодавця, 
а порядок стягнення лізингодавцем цього майна в 
разі прострочення сплати відсотків – спрощений. 
Лізингова схема простіше в оформленні. У той же 
час лізинговий договір накладає на лізингоодер-
жувача вантаж обов'язків щодо умов використан-
ня майна. При кредитною схемою споживач має 
більше свободи щодо використання та розпоря-
дження придбаним за кредитні кошти майном.

А тепер розрахуємо частку інших зобов’язань, 
окрім тих, що розраховані вище. Вони розрахо-
вуються за наступною формулою:

К
ПК ККБ КЗ ДКБ ФЛ

ВБ
хіз � �

��
���

� � � �� �
100% .

До інших зобов’язань відносяться податку на 
прибуток, нарахована заробітна плата, інші по-
точні та довгострокові зобов’язання, резерв для 
ризиків та зборів, відстрочені податки, дохід 
майбутніх періодів.

Розрахунок інших зобов’язань наведено в 
табл. 6.

Таблиця 4
Розрахунок частки кредиторської заборгованості підприємств у 2015–2019 рр. (%)

2015 2016 2017 2018 2019
Porsche 0,003620 0,007040 0,015835 0,008874 0,011202
Audi 12,34 11,67 11,06 12,59 10,26
BMW 4,27 4,27 4,98 4,63 4,21
Daimler 4,86 4,76 4,88 5,04 4,20
Volksvagen 5,04 5,24 5,16 4,88 4,39

Джерело: розраховано за даними: [1–5]

Таблиця 5
Розрахунок частки довгострокових кредитів банку та фінансового лізингу у 2015–2019 рр. (%)

Довгострокові кредити банків
2015 2016 2017 2018 2019

Porsche 1,086051 0,0000000 0,038004 0,035497 0,030805
Audi 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05
BMW 25,90 27,78 24,95 28,57 27,58
Daimler 27,45 28,89 30,57 31,37 31,62
Volksvagen 19,81 16,89 20,65 23,40 23,37

Фінансовий лізинг
2015 2016 2017 2018 2019

Porsche - - - - 0,067210
Audi 0,39 0,47 0,44 0,42 1,12
BMW - - - - 0,97
Daimler 0,10 0,08 0,13 0,11 1,17
Volksvagen 0,11 0,11 0,10 0,08 1,01

Джерело: розраховано за даними: [1–5]
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Таблиця 6
Розрахунок інших зобов’язань  

у 2015–2019 рр. (%)
2015 2016 2017 2018 2019

Porsche 0,89 0,75 0,84 1,11 1,08
Audi 47,16 47,17 45,40 43,16 47,41
BMW 31,4 22,8 27,01 26,25 24,33
Daimler 28,15 22,48 19,83 20,06 21,76
Volksvagen 37,37 37,81 33,88 31,48 33,00

Джерело: розраховано за даними: [1–5]

Виходячи з розрахунків в табл. 6, ми бачимо, 
що в компанії «Audi» інші зобов’язання займають 
більшу частину від загальної частки зобов’язань 
(в 2019 році інші зобов’язання складають 47,41%, 
а загальна частка всіх зобов’язань 59,01%), так 
само як і в компанії «Porsche» (в 2019 році част-
ка інших зобов’язань складає 1,08% з 1,19%). А в 
компаніях «BMW», «Daimler» та «Volksvagen» 
частка інших зобов’язань складає менше 50% від 
загальної суми зобов’язань.

Висновки з проведеного дослідження. За про-
веденим дослідженням структури боргів німець-
ких автомобільних компаній за 2015–2019 рр. 
було виявлено, що лише компанія «Porsche» є 
фінансово незалежною, оскільки загальна част-
ка зобов’язань є в межах норми, і становить за 
2019 рік – 1,19%. Інші ж компанії мають значен-

ня показника вище норми, що свідчить про за-
лежність від зовнішніх джерел фінансування.

В усіх компаній, окрім «Audi», довгостроко-
ві зобов’язання перевищують короткострокові. 
Така ситуація є сприятливою, адже, для під-
приємств найбільшу цінність складають саме 
довгострокові зобов’язання. У компаній «BMW», 
«Daimler» та «Volksvagen» частка короткостро-
кових кредитів банку перевищує частку креди-
торської заборгованості, на відміну від «Audi» та 
«Porsche», в яких більшою є частка кредитор-
ської заборгованості. 

Компанія «Audi» активно використовує фі-
нансовий лізинг, його частка перевищує частку 
довгострокових кредитів. Компанії «BMW» та 
«Porsche» фінансовий лізинг почали використо-
вувати лише в 2019 році.

У компанії «Audi» інші зобов’язання займають 
більшу частину від загальної частки зобов’язань 
(в 2019 році інші зобов’язання складають 47,41%, 
а загальна частка всіх зобов’язань 59,01%), так 
само як і в компанії «Porsche». А в компаніях 
«BMW», «Daimler» та «Volksvagen» частка інших 
зобов’язань складає менше 50% від загальної 
суми зобов’язань.

Отримані результати можуть бути використа-
ні при подальшій оцінці середньозваженої вар-
тості капіталу даних компаній та визначенні ре-
альної ціни їхнього бізнесу. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА  
В ФИНАНСИРОВАНИИ НЕМЕЦКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Аннотация
Статья посвящена определению структуры пассивов в качестве основы для оценки стоимости ссудного капитала.  
На основе отчетности пяти немецких автомобильных компаний («Audi AG» «Volkswagen AG», «BMW AG»,  
«Daimler AG», «Porsche») с 2015–2019 года были проанализированы их зависимость от текущих и долгосрочных обя-
зательств, а также роль банковского кредита, финансового лизинга и кредиторской задолженности в финансировании 
деятельности компаний. Было установлено тенденции изменения показателей предприятий в соответствии с нормами. 
Полученные результаты могут быть использованы при дальнейшей оценке средневзвешенной стоимости капитала 
данных компаний и определении реальной цены их бизнеса.
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Summary
The article is devoted to determining the structure of liabilities as a basis for assessing the value of borrowed capital of 
the enterprise. Based on the reports of five German car companies (Audi AG, Volkswagen AG, BMW AG, Daimler AG, 
Porsche) for 2015–2019, their dependence on current and long-term liabilities was analyzed, as well as the role of bank 
credit, financial leasing and accounts payable in financing the activities of companies. Tendencies of change of indicators 
of the enterprises according to norms were established. The obtained results can be used in further estimation of the 
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ТРЕНДИ НА РИНКУ ПРАЦІ: НОВІ ВИКЛИКИ ЧИ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Складним випробовуванням для економік більшості країн світу стала  пандемія COVID-19. Окрім гальмування ділової 
активності та скорочення обсягів виробництва / продажу, вона спричинила істотні зрушення в структурі попиту на 
робочу силу в різних секторах економіки. На ринку праці сформувались групи професій, на які: попит істотно знизив-
ся; залишився практично незмінним та, на які попит зріс. Урядова політика у більшості країн світу – як реакція на 
пандемію – була зосереджена на пом'якшенні негативних наслідків впливу коронавірусу на фінансове становище як 
працедавців, так і найманців. Однак, як свідчить досвід багатьох держав, фінансова підтримка урядом «неперспектив-
них професій» спричинила сповільнену реакцію пропозиції робочої сили на вакансії в галузях з підвищеним попитом 
та спричинені пандемією нові робочі місця.
Ключові слова: ринок праці, перспективні професії, зайнятість,  безробіття, пандемія Covid-19. 

Постановка проблеми.  Пандемія коронавіру-
су та оголошений карантин негативно вплинули 
на суспільне життя та економіку більшості країн 
світу. Як наслідок – закриття малого і середнього 
бізнесів, дистанційна робота та онлайн-навчання, 
зростання безробіття та «вимирання» певних про-
фесій. Втручання урядів провідних світових та 
європейських держав у процеси на ринку праці 
першопочатково були орієнтовані на фінансову 
підтримку працедавців та найманців тих секторів 
економіки, які найбільше потерпіли від карантин-
них обмежень. Проте, як засвідчили результати 
подальших досліджень,такі заходи мали коротко-
строковий ефект та стали перешкодою до збалан-
сування ринку праці. Це вказує на те, що сьогодні 
як теорія, так і практика управління трудовими 
ресурсами знаходиться у пошуку адекватних та 
ефективних дій, які забезпечили б довгостроко-
вий антикризовий ефект не лише на ринку праці, 
але й в усіх секторах економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кри-
зові явища на ринку праці були та залишаються 

об’єктом досліджень вітчизняних та зарубіжних 
фахівців. Структурні зрушення в попиті на робочу 
силу, спричинені пандемією, стали об'єктом поси-
леної уваги науковців усього світу [1–10]. Особлива 
цінність цих досліджень полягає в тому, що вони 
дають змогу проаналізувати досвід інших країн у 
подоланні наслідків пандемії та оцінити можливос-
ті його застосування у вітчизняних умовах.

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є аналіз структурних зрушень на ринку 
праці, що спричинені пандемією, та систематиза-
ція макро- та мікро-рівневих заходів,  що сприя-
тимуть вирішенню цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поряд із тимчасовою втратою здатності викорис-
товувати свої органи чуття, частина економічно 
активного населення країни почала втрачати 
і свої робочі місця. Так, станом на 1 листопада 
2020 року кількість зареєстрованих безробіт-
них  в Україні становила 399 486 осіб,що на 35% 
більше значення за аналогічний період минулого 
року. Жорсткі карантинні обмеження призвели 
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до вимушеної зупинки виробництва низки під-
приємств, а повернення заробітчан з-за кордону 
підсилили негативний ефект від пандемії.

Станом на 12 березня 2020 року – початок за-
провадження карантинних заходів – офіційний 
статус безробітного мали 361 тис. громадян. За 
час карантину кількість безробітних зросла на 
89 тис. осіб, що складає 32% від загальної кіль-
кості безробітних, зареєстрованих до початку 
локдауну. Безробітними стали як представни-
ки інтелектуальної праці, так і найпростіших  
професій [11].

За даними Державного центру зайнятості, 
станом на 1 листопада 2020 року найбільшою 
була кількість безробітних серед таких профе-
сій як військовослужбовець, директор (началь-
ник, інший керівник) підприємства, бухгалтер 
(зокрема головний), менеджер, інженер, вчитель 
закладу загальної середньої освіти, спеціаліст 
Державної служби, юрист, економіст, вихова-
тель, оператор комп’ютерного набору, секретар, 
листоноша (поштар), касир, адміністратор, ку-
хар, охоронник, продавець-консультант, швачка, 
водій автотранспортних засобів, прибиральник. 
Загалом, кількість безробітних серед представ-
ників професій, що зазначені вище, коливалась 
від 1000 до 14000 осіб [12].

На нашу думку, сьогодні на ринку праці 
сформувались групи професій, на які: попит іс-
тотно знизився; попит залишився практично не-
змінним та, на які попит зріс (табл. 1).

Варто зазначити, що серед професій, попит на 
які знизився, є ті, які знаходяться під загрозою 
«вимирання». Це персонал для дому, кондуктори, 
а також представники фітнес-індустрії. Звичай-
но, є і такі професії, попит на які знизився лише 
у реальному житті, однак вони стали неабияк по-
пулярними в онлайн-форматі. Наприклад, деякі 
заклади громадського харчування успішно пере-
йшли на доставку їжі через різноманітні додат-
ки та запровадили обслуговування клієнтів на 
свіжому повітрі. Співаки, актори, танцюристи та 
інші представники шоу-бізнесу ефективно осво-
юють сучасні технології та різноманітні Інтер-
нет-платформи, організовуючи віртуальне спіл-
кування та концерти для своїх  шанувальників. 

Українські дизайнери та підприємства легкої 
промисловості перепрофілювались на пошиття 
масок та захисних костюмів для лікарів. 

Найбільше відчула на собі негативний вплив 
карантину сфера туризму, однак вже сьогод-
ні туристичні агенства організовують внутріш-
ні тури із дотриманням карантинних обмежень 
та пропонують мандрівки до країн, які відкрили 
кордони для подорожуючих.

Серед представників професій, що стали най-
більш затребуваними під час карантину, є квалі-
фіковані медичні працівники. Значно збільшилась 
потреба у фахівцях ІТ-сфери, які спеціалізуються 
на розробці програмних продуктів для віддаленої 
роботи та онлайн-навчання. Зростає також попит 
на вузькоспеціалізованих фахівців у сфері вироб-
ництва якісного візуального контенту: контент-ме-
неджерів, менеджерів з реклами та маркетологів.

Серед професій, яких пандемія практично 
не торкнулася, є ті, які швидко адаптувались 
до змін і зуміли перейти на онлайн-роботу, на-
приклад, адміністративний персонал державних 
установ та підприємств; працівники страхових, 
юридичних компаній. Є також і ті, хто запрова-
див гнучкі графіки роботи задля уникнення ма-
сового скупчення людей, як наприклад, сфера 
послуг та ті ж державні установи.

Як стверджують автори дослідження [4], значна 
частина структурних зрушень в економіці, спричи-
нених пандемією, є тимчасовим явищем. Це вказує 
на необхідність захисту підприємств та зв’язку ро-
ботодавець-працівник.  Минулі дослідження наго-
лошували на важливості «приналежності людсько-
го капіталу до компанії», оскільки такі працівники 
володіють певною інформацією та комбінацією на-
виків роботи, а тому здатні працювати продуктив-
ніше / заробляти більше у своїй нинішній компа-
нії. Знищення цього «капіталу» в періоди рецесій, 
коли зв'язок роботодавець-найманець розриваєть-
ся, руйнує  кар'єру працівників, сприяє зниженню 
заробітної плати та ще більше гальмує сукупний 
попит в економіці, поширюючи та продовжуючи 
наслідки спаду.

Ймовірно, не всі сектори економіки будуть ура-
жені однаковою мірою, але деякі, безумовно, по-
бачать дуже стійкі або навіть постійні наслідки, 

Таблиця 1
Вплив пандемії на структуру попиту на ринку праці

Професії та сфери діяльності, 
попит на які зріс

Професії та сфери діяльності, 
попит на які не змінився

Професії та сфери діяльності,  
попит на які знизився

1. Медицина - Фармацевтика - 
Охорона здоров'я 1. Страхування 1. Готелі-Ресторани-Кафе

2. Водії - Кур’єри 2. Адміністративний персонал 2. Туризм-Подорожі

3. Інженери - Технологи 3. Державні установи - 
Місцеве самоврядування 3. Культура - Шоу-бізнес - Розваги

4. Оператори call-центру 4. Юристи - Адвокати -  
Нотаріуси 4. Некомерційні громадські організації

5. Логістика - Митниця - Склад 5. Сфера послуг 5. Нерухомість
6. ІТ-фахівці

6. Сільське господарство

6. Робочі спеціальності -  
персонал для дому7. Маркетинг - Реклама -

PR-Контент-менеджер 7. Дизайн-Графіка-Фото
8. Бухгалтерія - Податки -  
Фінанси підприємства 8. Кондуктори

9. Освіта 9. Фітнес-індустрія

Джерело: складено авторами
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що виникають внаслідок зміни звичок, уподобань 
та технологій.  Так, деяка частина тих, хто зараз 
звертається до послуг онлайн-доставки, може вия-
вити, що вони їм подобаються і продовжуватиме їх 
використовувати після завершення карантину [8].

Очевидно, що кризові явища на ринку праці 
повинні насамперед усуватись завдяки урядовій 
політиці та відповідним макро-рівневим заходам. 
У зв'язку з цим, особливо цінним є досвід інших 
країн у подоланні наслідків пандемії (табл. 2) та 
аналіз можливостей застосування його у вітчиз-
няних умовах.

Переважна більшість, зазначених у табл. 
2 заходів, є заходами фінансової підпримки ро-
ботодавців та працівників з тих секторів еконо-
міки, які найбільше потерпіли від карантинних 

обмежень. Проте, як свідчать результати дослі-
дження [4, 8], такі заходи мають лише коротко-
строковий ефект та можуть стати перешкодою 
до збалансування ринку праці. 

Це дозволяє припустити, що антикризові за-
ходи на ринку праці повинні бути, по-перше, ди-
ференційованими за групами професій з різною 
динамікою попиту; а, по-друге, заходи на мікро-
рівні повинні підсилюватись макро-економічними 
заходами аналогічного спрямування. У зв'язкуз 
цим, нами запропоновано дворівневий комплекс 
заходів щодо усунення диспропоції у попиті та 
пропозиції трудових ресурсів певної професійної 
приналежності та кваліфікації.

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, 
що пандемія COVID-19 стала серйозним викли-

Таблиця 2
Заходи, здійснювані урядами деяких країн для подолання наслідків пандемії на ринку праці
Країни Заходи уряду для боротьби з наслідками пандемії

Україна
- фінансове стимулювання економіки;
- фінансова допомога Фонду страхування на випадок безробіття;
- доплати медичним працівникам

Італія - пакет заходів стимулювання економіки;
- державні гарантії на позики та інвестиції

Німеччина

- пакет фінансової допомоги;
- надання пільгових кредитів бізнесу;
- виплати на дітей з малозабезпечених сімей;
- компенсації окремим компаніям;
- підтримка медичних організацій;
- підтримка самозайнятих громадян та малих підприємств;
- створення Фонду економічної стабільності

Франція

- додатковий пакет для підтримки бізнесу;
- надання кредитних гарантій; 
- покриття тимчасового страхування безробітних;
- оплата комунальних платежів; 
- створення Фонду солідарності для самозайнятих

Китай

- субсидії для медичного персоналу;
- масштабна програма підтримки виробників шляхом податкових послаблень і кредитування на 
пільгових умовах;
- зниження резервних вимог щодо банків та вивільнення коштів на підтримку економіки

Джерело: складено авторами за даними [13; 14]

Таблиця 3
Рекомендовані заходи за групами професій

Професії, попит на які зріс Професії, попит на які не змінився Професії, попит на які знизився
Макрорівневі заходи:

- рефомування системи освіти з врахуванням потреб ринку;
- налагодження ефективно функціонуючого зв'язку освіта-наука-бізнес;

- державна підтримка стратегічних галузей економіки

- стимулювання роботи за 
сумісництвом;
- стимулювання підвищення 
кваліфікації працівників

- стимулювання підвищення квалі-
фікації працівників;
- стимулювання розширення сфери 
діяльності в онлайн-форматі;
- сприяння тимчасовому працевла-
штуванню працівників за «перспек-
тивними» напрямками

- поступове послаблення державної під-
тримки «неперспективних професій»;
- стимулювання перекваліфікації пра-
цівників;
- фінансова допомога працівникам, що 
звільняються та перекваліфіковуються 
за «перспективними» напрямками

Мікрорівневі заходи 

- запровадження гнучких 
графіків роботи та створення 
можливостей для роботи за 
сумісництвом;
- використання доступних 
форм навчання для  само-
освіти та підвищення квалі-
фікації

- влаштування на тимчасовій основі 
на затребувані вакансії;
- використанням smart- чи дис-
танційного навчання для здобуття 
вищої освіти;
- використання доступних форм 
навчання для  самоосвіти та підви-
щення кваліфікації;
- зміна оффлайн-формату діяльнос-
ті роботою на Інтернет-платформах

- влаштування на тимчасовій чи постій-
ній основі на затребувані вакансії;
- реєстрація на фріланс-біржах;
- використанням smart- чи дистан-
ційного навчання для здобуття вищої 
освіти/ перекваліфікації;
- забезпечення самозайнятості та  
відкриття власної справи;
- зміна оффлайн-формату діяльності 
роботою на Інтернет-платформах

Джерело: складено авторами
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ком не лише для економічно слабких країн, але й 
для економік провідних держав світу. Тривалий 
карантинний період вніс структурні зрушення в 
попит на послуги представників певних професій 
та змусив окремі сфери діяльності змінити свій 
формат. Кожен працюючий усвідомив, що панде-
мія – це поєднання великих ризиків та нерозкри-
тих можливостей. 

Подальший розвиток подій залежатиме на-
самперед від урядової політики, зокрема від зва-
жених заходів підтримки тих секторів економі-
ки та  галузей, які мають стратегічне значення; 
стимулювання ринкових процесів, які сприяють 
збалансуванню ринку; розроблення моделі ре-
формування системи освіти з врахуванням ви-
кликів сьогодення.
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ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ТРУДА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Аннотация
Сложным испытанием для экономик большинства стран мира стала пандемия COVID-19. Кроме торможения деловой 
активности и сокращения объемов производства/ продаж, она вызвала существенные сдвиги в структуре спроса на 
рабочую силу в различных секторах экономики. На рынке труда сформировались группы профессий, на которые: 
спрос существенно снизился; спрос остался практически неизменным и, на которые спрос вырос. Правительственная 
политика в большинстве стран мира – как реакция на пандемию – была сосредоточена на смягчении негативных по-
следствий влияния коронавируса на финансовое положение как работодателей, так и наемных работников. Однако, 
как показывает опыт многих государств, финансовая поддержка правительством «неперспективных профессий» вы-
звала замедленную реакцию предложения рабочей силы на вакансии в отраслях с повышенным спросом и вызванные 
пандемией новые рабочие места.
Ключевые слова: рынок труда, перспективные профессии, занятость, безработица, пандемия Covid-19.
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Summary
The COVID-19 pandemic has been a difficult test for the economies of most countries. Beyond slowing down business 
activity and reducing production / sales, it has led to significant changes in the structure of labor demand in various 
economics sectors. The professions groups have been formed on the labor market, for which: demand has significantly 
decreased; demand remained virtually unchanged and for which demand increased. Government policy in most  
countries – as a reaction to the pandemic – has focused on mitigating the coronavirus effects on the financial state of 
both employers and employees. However, as the experience of many countries shows, the government's financial support 
for "unpromising professions» has led to a slower labor supply reaction to vacancies in high-demand industries and new 
jobs caused by the pandemic.
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РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СТАРОСТ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано особливості існування інституту старост у 2015–2020 рр., узагальнено та систематизовано 
ключові проблеми у функціонуванні інституту старост в Україні: стосовно поняття «старостинський округ», призна-
чення та звільнення старост, формування старостинських округів. Проаналізовано досвід заснування та функціону-
вання об’єднаних територіальних громад Запорізької області. У статті акцентується увага на законодавчих прогалинах 
щодо регулювання діяльності старост. Запропоновано заходи на законодавчому та нормативному рівнях щодо удо-
сконалення роботи інституту старост в Україні.
Ключові слова: місцеве самоврядування, старости, органи місцевого самоврядування, інститут старост, об’єднані  
територіальні громад.

Постановка проблеми. З 2014 року Україна 
знаходиться у процесі децентралізації, тобто 
передачі повноважень та фінансових ресурсів з 
центральних органів виконавчої влади до органів 
місцевого самоврядування.  2020 рік визначений 
роком завершення вказаної реформи. 25 жовтня 
2020 року відбулися місцеві вибори на новій ад-
міністративно-територіальній основі.

В процесі децентралізації утворено об’єднані 
територіальні громади (далі – ОТГ), які отрима-
ли повноваження та фінансові ресурси, співроз-
мірні з дореформеними повноваженнями район-
них рад та міст обласного значення. Крім того, 
значно зменшено кількість районів та звужено їх 
повноваження. Із самого поняття «об’єднана те-
риторіальна громада» випливає, що ОТГ – струк-
тура, створена на основі об’єднання колишніх 
сільських, селищних та міських рад. Відповідно, 
ті ради, що увійшли до складу ОТГ припиня-
ють свою діяльність  шляхом ліквідації (крім тієї 

ради, де розташований адміністративний центр 
громади). З цього закономірно постає питання 
того, хто представлятиме інтереси ліквідованих 
сільських/селищних/міських рад. Законодавець 
2015 р. передбачив для населених пунктів, що не 
є центром громади, можливість мати свого пред-
ставника (окрім депутатів ОТГ). Так було створе-
но інститут старост в Україні, який став однією 
з основ нового територіального устрою. Вказа-
ний інститут покликаний компенсувати жите-
лям територій колишніх громад, що об’єдналися 
у територіальну громаду та не стали її адміні-
стративним центром, втрату власних органів 
місцевого самоврядування. Староста відповідно 
до діючого законодавства протягом 2015–2020 рр. 
був виборною посадовою особою місцевого само-
врядування, яка обирається жителями села, се-
лища (сіл, селищ), розташованого на території 
відповідного старостинського округу. З 23 липня 
2020 р. староста є посадовою особою місцевого 
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самоврядування, що затверджується сільською, 
селищною, міською радою на строк її повнова-
жень за пропозицією відповідного сільського, 
селищного, міського голови [1]. Щоправда, зако-
нодавець не врегулював ряд питань: не визна-
чено територіальну основу діяльності старост та 
критерії, за якими місцева рада має приймати 
рішення про кількість старост та те, які насе-
лені пункти вони представлятимуть. Крім того, 
довгий час залишалось відкритим питання  під-
порядкованості старости голові та раді об’єднаної 
територіальної громади, адже його повноваження 
можуть бути достроково припинені за рішенням 
місцевої ради, якщо він порушує Конституцію 
або Закони України, права і свободи громадян, 
не забезпечує здійснення наданих йому повнова-
жень. Ці положення фактично роблять старосту 
залежним від місцевої ради ОТГ, що може зни-
зити його здатність ефективно та результативно 
захищати інтереси жителів населених пунктів, 
які вони представляють.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Більша частина літератури, присвяченої ді-
яльності інституту старост, має інформаційний 
та рекомендаційний характер. Ґрунтовні до-
слідження практично відсутні, а наявні робо-
ти швидко втрачають актуальність через часту 
зміну законодавства. Окремі проблемні аспекти 
регулювання інституту старост у своїх роботах 
окреслюють І. Дробуш Л. Ваколюк, С. Ваколюк, 
А. Андрушко, О. Колесников, О. Калашнікова, 
М. Дзбпин, Д. Кривульський.

На жаль, питання функціонування інституту 
старост мало вивчене, ряд окреслених проблем 
є неврегульованими, що є абсолютно неправиль-
ним, враховуючи важливість посади старости 
для більшості населених пунктів країни.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
окреслення ключових проблем, що існують в ор-
ганізації інституту старост в Україні та формулю-
вання пропозицій щодо вирішення деяких з них.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
ститут старост в Україні створено в системі місце-
вого самоврядування України у 2015 р., коли було 
прийнято Закон України (ЗУ) № 157-VIII  «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» 
від 5 лютого 2015 р. [2]. 

Відповідно до статті 14-1 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [1] (у редакції до 
23.07.2020 р.) староста спершу визначався як ви-
борна посадова особа місцевого самоврядуван-
ня, що обирається жителями села, селища (сіл, 
селищ), розташованого на території відповідно-
го старостинського округу, на основі загального, 
рівного, прямого виборчого права шляхом таєм-
ного голосування в порядку, визначеному зако-
ном, і здійснює свої повноваження на постійній 
основі. Цією ж статтею було визначено, що по-
вноваження старости починаються з моменту 
складення ним присяги відповідно до ЗУ «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» [3] 
на пленарному засіданні відповідної сільської, 
селищної, міської ради, на якому відповідною те-
риторіальною виборчою комісією були оголошені 
рішення щодо його обрання та реєстрації.  Строк 
повноважень старости, обраного на чергових ви-
борах, становить п’ять років, крім випадків до-

строкового припинення його повноважень з під-
став і в порядку, визначених ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [4, c. 23]. За посадою 
старосту було віднесено до членів виконавчого 
комітету сільської, селищної, міської ради. 

Особливістю положень законодавства щодо 
виборів старост було те, що не передбачалось 
проведення виборів старост в обов’язковому по-
рядку. Місцеве рада на власний розсуд мала 
змогу призначати вибори та обирати старост.  
На практиці ж чимало місцевих рад відмовились 
від проведення виборів старост та призначали 
виконуючих обов’язки старости.

23.07.2020 р. набрав чинності ЗУ від 16.07.2020 р. 
№ 805-IX «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо вдосконалення ви-
борчого законодавства», який суттєво змінив ста-
тус старости в системі місцевого самоврядування 
та порядок його призначення. Статтю 14-1, якою 
визначався статус старости, із ЗУ «Про місце-
ве самоврядування в Україні» було виключено. 
З Виборчого кодексу України пункти статей, 
що стосувались виборів старост, було виклю-
чено. Стаття 54-1 ЗУ «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», присвячена інституту старост, 
була змінена. Відтепер законодавець визначив, 
що староста затверджується сільською, селищ-
ною, міською радою на строк її повноважень за 
пропозицією відповідного сільського, селищно-
го, міського голови. За посадою староста зали-
шився членом виконавчого комітету відповідної 
ради. У старій редакції Закону було вказано, що 
при здійсненні наданих повноважень староста 
є підзвітним, підконтрольним і відповідальним 
перед жителями відповідного села, селища, від-
повідальним – перед сільською, селищною, місь-
кою радою. У новій же редакції вказано, що при 
здійсненні наданих повноважень староста є від-
повідальний і підзвітний раді та підконтрольний 
сільському, селищному, міському голові [5]. Та-
кож, якщо раніше Законом було врегульовано, 
що староста не рідше одного разу на рік звітує 
про свою роботу перед жителями відповідного 
села, селища на відкритій зустрічі з громадяна-
ми. Крім того, на вимогу не менше половини де-
путатів сільської, селищної, міської ради старо-
ста інформує раду про свою роботу. У новій же 
редакції Закону староста, крім основного звіту, 
має звітувати на вимогу не менш як третини де-
путатів – у визначений радою термін. Таким чи-
ном, законодавець суттєво додав повноважень та 
прав раді і голові ОТГ стосовно їх роботи зі ста-
ростами. При цьому, частиною 3 ст. 26 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні» передбачено 
наступне: «Виключно на пленарних засіданнях 
сільської, селищної, міської ради об’єднаної те-
риторіальної громади, утвореної відповідно до 
ЗУ «Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад», крім питань, зазначених у частині 
першій цієї статті, вирішуються такі питання: 
1) утворення старостинських округів; 2) затвер-
дження Положення про старосту; 3) прийняття 
рішення щодо дострокового припинення повно-
важень старости у випадках, передбачених цим 
Законом» [1].

Найсуттєвішою новацією вказаного закону є 
те, що посада старости перестала бути виборною. 
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На нашу думку, вказане положення є «кроком 
назад», адже інститут старости покликаний за-
хищати інтереси жителів населених пунктів, 
що не стали центром громади. Жителі повинні 
мати змогу самостійно та безпосередньо (шля-
хом прямого волевиявлення на виборах) обрати 
старостою людину, яка, на їхню думку, дійсно 
бажає та може захищати їхні інтереси. В тако-
му випадку староста у процесі своєї діяльності 
мав би орієнтуватися саме на інтереси жителів 
свого округу. Звісно, це положення Закону ство-
рювало певні проблеми, як-от питання трудо-
вих відносин, співвідношення повноважень сіль-
ського голови та старости. Але староста дійсно 
мав стати представником територіальної грома-
ди свого/своїх населених пунктів. Тепер же, за 
процедурою обрання, старосту, по суті,  прирів-
няли до заступника голови ради. Вказана нор-
ма створила потенційну небезпеку: іноді інтер-
еси жителів старостинського округу можуть йти 
врозріз з інтересами ради та голови громади. 
За старою редакцією Закону саме староста за-
лишався безпосереднім оплотом та втілювачем 
інтересів жителів старостинського округу. Тепер 
же з’явилась небезпека того, що позиція старо-
сти йтиме врозріз з інтересами жителів старо-
стинського округу, адже своєю посадою старо-
ста буде зобов’язаний голові та раді громади, а 
не жителям округу. Діюча редакція Закону на-
віть не передбачає обов’язку голови та ради ОТГ 
проводити консультації, громадські слухання з 
приводу призначення старости. Навіть більше – 
старостою може бути призначена особа, яка не 
проживає на території відповідного старостин-
ського округу.

Одним із найважливіших та першочергових 
завдань майбутніх рад об’єднаних територіаль-
них громад є формування старостинських окру-
гів у населених пунктах, що не є центром грома-
ди. На законодавчому рівні чітко не визначено 
те, скільки має бути в ОТГ старостинських окру-
гів та відсутні чіткі критерії їх формування. Тож, 
сформувати їх має рада ОТГ. 

Старостинський округ також можна розгля-
дати як: 1) просторові межі для службової ді-
яльності старости; 2) територію, на яку поширю-
ються повноваження старости; 3) територіальне 
утворення, що є складовою частиною об’єднаної 
громади; 4) сукупність жителів одного чи декіль-
кох населених пунктів (крім адміністративного 
центру ОТГ), яка потребує забезпечення пред-
ставництва своїх інтересів старостою у виконав-
чих органах відповідної ради [6].

Законом України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» визначено, що утворення старо-
стинських округів належить до питань, що ви-
рішуються виключно на пленарних засіданнях 
рад. Інші положення, що регулюють вказане пи-
тання, відсутні. Фактично це значить, що рада 
новоствореної ОТГ може вирішувати на власний 
розсуд те, скільки існуватиме старостинських 
округів, розподіляти населені пункти між різни-
ми населеними пунктами [6]. 

У переважній більшості об’єднаних територі-
альних громад України, до листопада 2020 р. іс-
нували лише виконуючі обов’язки старост. Лише 
невелика частина з них була обраною на вибо-

рах [8]. До прикладу, у Запорізькій області ви-
бори старост проводились у Великобілозерській, 
Оріхівській, Берестівській, Веселівській, Осипен-
ківській, Бердянській, Комиш-Зорянській, Смир-
новській та інших об’єднаних територіальних 
громадах [9]. У Приморській, Новоолексіївській, 
Чернігівській та інших ОТГ вибори старост не 
проводились. Старостинські округи у вказаних 
громадах до листопада 2020 р. очолювали вико-
нуючі обов’язки старост. Це при тому, що деякі 
з цих громад існують вже більше трьох років. 
Очевидними мотивами збереження подібної си-
туації для вказаних громад є: 1)  економія бю-
джетних коштів, адже вибори старост мали про-
водитись за рахунок бюджетів ОТГ; 2) питання 
«зручності» старост, адже виконуючі обов’язки 
старост визначались радою ОТГ за поданням го-
лови ради, а на виборах громадяни могли обрати 
зовсім інших осіб. Тому, звісно, міг мати місце 
ризик того, що староста, обраний шляхом пря-
мих виборів, може мати потенційний конфлікт з 
радою та головою ОТГ, тому рада і призначала 
тих осіб, яких депутати та голова ОТГ вважали 
за потрібне призначити. Мають місце і випадки, 
коли в одній громаді частина старост є обраними 
на виборах, а інша частина – призначені викону-
ючими обов’язки.

В ОТГ, у яких кількість населення адмінцен-
тру в рази перевищує кількість населення в усіх 
разом узятих периферійних населених пунктах, 
старости на порядок денний та прийняття рі-
шень можуть впливати лише мінімально. Тому 
в таких громадах існує потреба в запроваджен-
ні максимально можливої кількості старост для 
того, щоб забезпечити додаткове представни-
цтво інтересів населених пунктів, що не є адмі-
ністративним центром. Крім того, в асиметрич-
них громадах особливого значення набувають 
місцеві механізми стримувань і противаг, які 
дозволяють старостам блокувати рішення, що 
суперечать інтересам сіл і селищ, які вони пред-
ставляють. Прикладом такого механізму є право 
старости погоджувати проекти рішень щодо май-
на об’єднаної територіальної громади, розташо-
ваного на території населеного пункту, в якому 
староста обраний [10].

В ОТГ, у яких відсутній сильний адміністра-
тивний центр, або ж наявність сильного центру 
збалансована широкою периферією, потенці-
ал впливу старост на прийняття рішень вищий.  
Такою громадою вже стала Коларівська сільська 
ОТГ Бердянського району Запорізької області 
з центром у селі Болгарка, до складу якої уві-
йшли шість сільських рад з кількістю населення 
від 650 до 1450 осіб, при чому адміністративний 
центр лише на кілька десятків жителів пере-
вершує, наприклад, Зеленівку. До складу вико-
навчого комітету вказаної ОТГ увійшли 7 ста-
рост, що дозволяє останнім суттєво впливати на 
рішення виконкому. Близькою до симетричної є 
Чернігівська ОТГ Запорізької області, яка налі-
чує одинадцять старостинських округів, а адміні-
стративний центр громади налічує трохи більше 
шести тисяч жителів. При чому, у складі вико-
навчого комітету Чернігівської ОТГ Запорізької 
області старости мають більшість (11 з 19 чле-
нів виконкому ОТГ є старостами) [11]. Іншою є  
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ситуація, наприклад, в Осипенківській ОТГ, у 
складі виконкому якої старост налічується лише 
двоє із загального складу у двадцять осіб [12]. 
Відповідно, і мати вирішальний вплив на рішен-
ня виконкому старости не можуть. Подібна си-
туація склалася у громадах, до складу яких уві-
йшла невелика кількість рад, що об’єдналися.

У законодавчому полі Україні, крім старости, 
не передбачені інші посадові особи місцевого са-
моврядування, котрі могли б допомогти йому в ді-
яльності. Мова йде про доцільність для старости 
мати помічників на громадських засадах, їх кіль-
кість визначається рішенням ради ОТГ. Йдеться 
не лише про секретаря (діловода), а про допо-
міжний орган адміністрування з метою посилити 
спроможність старост – старостат [13]. В цьому 
плані цікавим є досвід Чернігівської ОТГ Запо-
різької області, до складу старостинських округів 
якої входить одночасно до 5 населених пунктів. 
У структурі селищної ради у складі загально-
го відділу передбачено чимало посад діловодів, 
одинадцять з яких працюють віддалено у старо-
стинських округах. При чому, вказані діловоди 
фактично виступають помічниками старост [11].

Враховуючи позицію законодавця щодо по-
вноважень та обов’язків старост, кожна ОТГ 
самостійно вирішує те, які повноваження та 
обов’язки виконуватиме староста, звісно, крім 
тих, що вказані у Законі. Трапляються факти, 
коли в одній громаді староста має не такий ве-
ликий обсяг повноважень та обов’язків (напри-
клад, Берестівська та Новоолексіївська  ОТГ За-
порізької області), а в іншій – навантаження на 
старосту доволі велике (Чернігівська ОТГ Запо-
різької області). Крім того, трапляються випадки, 
коли староста може бути призначений в округ, 
де близько 400 жителів, а також у селище, де 
близько 7 тисяч осіб. Законодавство даний показ-
ник не унормовує. Тому рада ОТГ має покладати 
повноваження та обов’язки на старосту саме ви-
ходячи із навантаження на старосту. Крім того, 
постає питання того, хто саме реалізовуватиме 
повноваження старости, наприклад, в адміні-
стративному центрі громади, де старости немає 
По суті, треба або створювати окрему штатну 
одиницю для реалізації цих повноважень, або 
знаходити інший вихід. 

Наявні ще ряд законодавчих проблем. Так, 
25 жовтня 2020 р. відбулися перші місцеві вибо-
ри депутатів сільських, селищних, міських ради 
територіальних громад та відповідних сільських, 
селищних, міських голів [14]. Попередньо зако-
нодавець ліквідував та утворив нові райони [15], 
а Кабінет Міністрів України прийняв ряд роз-
поряджень від 12 червня 2020 р. про визначен-
ня адміністративних центрів та затвердження 
територій територіальних громад різних облас-
тей [14]. По суті, в Україні запроваджено новий 
адміністративно-територіальний устрій. Грома-
ди, що утворилися відповідно до розпоряджень 
Кабінету Міністрів України, об’єднані вказаними 
розпорядженнями, а не на добровільних засадах. 
Але парадокс у тому, що станом на початок лис-
топада 2020 р. Закон України «Про добровільне 
об'єднання територіальних громад» залишається 
чинним [2]. Це створює чимало проблем новоство-
реним громадам у різних сферах їх діяльності, а 

особливо – у частині створення старостинських 
округів. 

Парадокс полягає у нижче викладеному. Піс-
ля офіційного оголошення результатів виборів та 
реєстрації депутатів ОТГ мають відбутися пер-
ші сесії об’єднаних територіальних громад. У цей 
день повноваження голів та рад, що об’єдналися, 
будуть припинені. Відповідно, вже на цій першій 
сесії має бути прийняте Положення про старо-
сту, мають бути створені старостинські округи 
та призначені старости або виконуючі обов’язки 
старост, адже з наступного дня після проведення 
сесії ради ОТГ території, що увійшли до складу 
ОТГ, фактично залишаться без ключових орга-
нів влади. Але порядок прийняття вказаних рі-
шень регулює Закон України «Про добровільне 
об'єднання територіальних громад», який, як вже 
було зазначено, є чинним станом на листопад, але 
не відповідає реальності, адже новостворені ОТГ 
утворилися не шляхом добровільного об’єднання. 

Абзац 24 ст. 1 ЗУ України «Про місцеве само-
врядування в Україні», визначає старостинський 
округ як частину території ОТГ, утвореної від-
повідно до ЗУ «Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад», на якій розташовані один 
або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім 
адміністративного центру об’єднаної територі-
альної громади, визначену сільською, селищ-
ною, міською радою з метою забезпечення пред-
ставництва інтересів жителів такого населеного 
пункту (населених пунктів) старостою [2]. Відпо-
відно до чинної редакції п. 1 ч. 3 ст. 26 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні», утворення 
старостинських округів належить до виключної 
компетенції сільської, селищної, міської ради 
громади, утвореної відповідно до ЗУ «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад», що 
вирішується на пленарних засіданнях сільської, 
селищної, міської ради [1]. 

Тож, об’єднаним територіальним громадам до-
ведеться призначати старосту не на території пев-
ного старостинського округу, а призначати його 
старостою окремих сіл та селищ. У Положенні ж 
про старосту ради ОТГ у такому випадку мають 
виключити поняття старостинського округу, адже 
воно не відповідатиме вимогам чинного законо-
давства. По суті, рада ОТГ за пропозицією голови 
ради має призначати старосту на конкретно ви-
значені населені пункти (наприклад, «призначити 
старостою села Нельгівка, селища Нельгівка») без 
створення старостинських округів. 

На нашу думку, варто повернути до законо-
давства положення про те, що староста обираєть-
ся жителями села, селища (сіл, селищ), розташо-
ваного на території відповідного старостинського 
округу, на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування в 
порядку, визначеному законом, і здійснює свої 
повноваження на постійній основі. 

Звісно, законодавство, що діяло до 23 липня 
2020 р. теж мало свої недоліки. Тож, на нашу 
думку, треба зважено поєднати положення за-
конодавства до 23 липня та після вказаної дати з 
певними коригуваннями. До ЗУ «Про місцеве са-
моврядування в Україні» варто повернути поло-
ження про те, що при здійсненні наданих повно-
важень староста є підзвітним, підконтрольним 
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і відповідальним перед жителями відповідного 
села, селища, відповідальним - перед сільською, 
селищною, міською радою. Разом з тим, варто за-
лишити і діючий пункт щодо того, що староста не 
рідше одного разу на рік звітує про свою роботу 
перед радою, а на вимогу не менш як третини 
депутатів – у визначений радою термін. Таким 
чином вдасться збалансувати інтереси жителів 
старостинського округу та ради ОТГ. 

Діюча редакція Закону передбачає, що повно-
важення старости можуть бути достроково при-
пинені за рішенням відповідної ради. Для цього 
достатньо простої більшості голосів у раді ОТГ. 
На нашу думку, вказане положення варто зали-
шити у законодавстві з метою помірного впливу 
ради ОТГ та старост, але варто передбачити, що 
таке рішення має бути прийняте не менше ніж 
2/3 голосів від загального складу ради. Крім того, 
таке рішення можливе лише у випадку пору-
шення старостою чинного законодавства. Таким 
чином вдасться створити систему запобіжників 
щодо усунення свавілля з боку ради ОТГ чи са-
мого старости.

Задля приведення у відповідність до законо-
давства вищезазначених норм, варто внести змі-
ни і до інших Законів. Так, статтю 10 ЗУ «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» 
варто викласти у наступній редакції (яка діяла 
до 23 липня 2020 року): «Прийняття на службу в 
органи місцевого самоврядування здійснюється: 
на посаду … старости в порядку, встановленому 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні;…». 
Частину шосту статті 11 вказаного Закону ви-
класти в наступній редакції: «Особи, які вперше 
були обрані на посади сільських, селищних, місь-
ких голів, голів рад, старости, складають Прися-
гу на сесії відповідної ради, текст якої визначено 
в частині першій цієї статті» [1]. Варто внести 
відповідні зміни і до ЗУ «Про державний реєстр 
виборців». З метою приведення у порядок діючо-
го законодавства варто змінити і деякі положен-
ня Виборчого кодексу України, виклавши їх у 
редакції, що діяла до 23.07.2020 р.

Як вже було зазначено, чимало проблем 
для ОТГ викликає питання формування ста-
ростинських округів. Громади постають перед 
дилемою: зробити достатньою кількість старо-
стинських округів, щоб забезпечити населен-
ня максимально доступними адміністративними 
послугами, правом на представництво інтересів, 
а з іншого боку – питання економії бюджетних 

коштів, адже чим більша кількість старост, тим 
більша сума видатків на їх утримання, особли-
во враховуючи те, що посадовий оклад старо-
сти є доволі великим. Так, наприклад, посадо-
вий оклад голови ради з населенням до 15 тисяч 
осіб складає 11500 грн., заступника, секретаря 
ради – 10500 грн., старости – 9500 грн., началь-
ника відділу – 6600 грн. [16]. Як бачимо, староста 
має посадовий оклад найбільший після керівного 
складу ОТГ. Відповідно, видатки на старосту ма-
ють бути економічно виправдані. Законодавство 
передбачає ряд обов’язків старости, які є явно 
недостатніми для таких видатків. Тому громади 
можуть поскладати на старост інші обов’язки, 
як-от: вчинення нотаріальних дій, реєстрація ак-
тів цивільного стану тощо. 

Профільним органам державної влади варто 
було би розробити рекомендації щодо утворення 
старостинських округів з урахуванням кількості 
населення ОТГ, кількості рад, що об’єдналися, роз-
міру території, фінансових можливостей громади.

Важливим є той факт, що на сьогодні відсутнє 
Типове положення про старосту. Кожна ОТГ на 
власний розсуд вирішує те, яким буде це По-
ложення, які повноваження та обов’язки вико-
нуватимуть старости. Тому мать місце випадки, 
коли в одній ОТГ старости мають доволі велике 
навантаження, а в іншій – досить помірне. Тому, 
на нашу думку, Кабінету Міністрів України вар-
то було би затвердити своєю Постановою Типове 
положення про старосту. Основою для нього мо-
гло би послужити Положення про старосту, роз-
роблене Асоціацією міст України [11].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, функціонування інституту старост за пе-
ріод 2015–2020 рр. продемонструвало перева-
ги впровадження даного інституту для захисту 
інтересів жителів периферійних територій, але, 
разом із тим, окреслило ряд проблем, що потре-
бують вирішення. На законодавчому рівні необ-
хідні наступні заходи з удосконалення роботи 
інституту старост в ОТГ: повернути посаді ста-
рости статус виборної; зобов’язати старосту що-
річно звітувати перед жителями старостинсько-
го округу та радою ОТГ; передбачити процедуру 
відкликання старости за народною ініціативою 
та процедуру припинення повноважень старости 
на рішенням не менше як 2/3 голосів від скла-
ду місцевої ради; затвердити Типове положен-
ня про старосту; усунути колізії законодавства 
щодо поняття старостинського округу.
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united territorial communities of Zaporizhzhia region is analyzed. The article focuses on legislative gaps in regulating the 
activities of headmen. Measures at the legislative and regulatory levels to improve the work of the institute of headmen 
in Ukraine are proposed.
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ:  
ПРИКЛАД УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті досліджено економічні наслідки забруднення повітря в Україні та країнах-членах Європейського Союзу за 
період 2005–2019 років. Аналізуються показники викидів вуглекислого газу і твердих дрібних частинок, економічних 
збитків від забруднення повітря, а також рівні народжуваності та смертності. У результаті дослідження ми спостері-
гаємо зменшення забруднення повітря в ЄС і Україні, а відтак і зниження економічних збитків від такого забруднення, 
проте рівні народжуваності та смертності продовжують погіршуватися з року в рік. Водночас величини забруднення 
повітря і економічних збитків в Україні є суттєво вищі ніж в ЄС, що є доказом недостатніх зусиль державної політики 
нашої країни на шляху до сталого розвитку за європейськими практиками. 
Ключові слова: забруднення повітря, економічні наслідки, економічні збитки, викиди вуглекислого газу, Україна,  
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Постановка проблеми. В останні роки все по-
мітнішими стають кліматичні зміни, глобальне 
потепління, що безпосередньо пов’язано з вики-
дами парникових газів. Ймовірно, що екосистеми 
не зможуть адаптуватися до нових кліматичних 
змін та зростаючої експлуатації. На даний час 
спостерігаються негативні економічні ефекти від 
скорочення врожайності рослинництва та обвал 
рибного господарства в багатьох регіонах світу 
через підвищення температури та посухи, зни-
ження працездатності людей внаслідок хвороб та 
передчасної смерті через якості повітря, що не 
відповідає нормам ВООЗ [1]. Річард Тол ствер-
джує, що негативні наслідки від кліматичних 
змін будуть значно більшими в бідніших, гаря-
чих країнах, а також, що зміна клімату може 
знижувати темпи зростання світової економіки 
особливо в довгостроковому періоді та може за-
шкодити подоланню бідності у світі [2]. Постає 
питання наскільки людство близько до певних 
порогових точок, які позначають межі цілісності 
системи, критичні та незворотні наслідки. 

В економічній літературі точаться дискусії 
щодо методів оцінки зв’язку між зміною кліма-
ту і економічною діяльністю, щодо статистично-
го вимірювання відповідних індикаторів. Багато 
останніх розробок стосуються найкращого спосо-
бу оцінки економічних збитків від забруднення 
довкілля. Чарльз Колстад та Френсіз Мур у сво-
їй статті представили концептуальну базу для 
оцінки таких збитків, використовуючи історичні 
дані про погоду [3]. Недавні досягнення у забез-
печенні моделей і даних покращили нашу здат-
ність проектувати економічні збитки екологічних 
потрясінь. Певні моделі дають змогу оцінити ці 
наслідки для різних економічних секторів, зо-
крема використовуючи послідовний набір функ-
цій збитків. Ці функції можуть бути використані 
для інформування про прийняття рішень щодо 
різноманітності та масштабів майбутніх наслідків 
та того, як адаптація та інші дії можуть вплину-
ти на ризик економічних збитків. У своїй статті 

Джеймс Ньюман показує, як можна розробити 
функції збитків для оцінки майбутніх еконо-
мічних наслідків кліматичних змін. Він оцінює 
функції збитків на основі 15 галузевих моделей 
впливу, які проектують економічні наслідки змі-
ни клімату на здоров'я людини, інфраструктуру 
та екосистеми, і, орієнтуючись на температуру, 
застосовує ці функції до зміни наслідків для семи 
регіонів США до 2100 року [4]. Сам автор робить 
висновок про певну невизначеність (нечіткість) 
результатів свого дослідження. Економіст Річард 
Тол вказує на те, що зміна клімату матиме об-
межений вплив на економіку та добробут людей 
у двадцять першому столітті, а навіть початкові 
наслідки зміни клімату можуть бути позитивни-
ми для економіки, в той час як у довгостроковій 
перспективі негативні наслідки переважають над 
позитивними [2]. 

Зважаючи на неоднозначність результатів 
емпіричних досліджень і гостру дискусію щодо 
належних підходів до оцінки економічних наслід-
ків від зміни клімату, необхідні подальші дослі-
дження цих проблем. Ми вважаємо, що доцільно 
сфокусувати увагу на оцінці економічних ефек-
тів не зміни клімату, а чинників, які викликають 
зміну клімату. Одним з головних таких чинників 
є забруднення повітря, яке можна вимірювати 
показниками викидів вуглекислого газу та вики-
дами твердих дрібних частинок. Статистичні дані 
за цими показниками є доступними в базах даних 
Світового банку для багатьох країн і років, що до-
зволяє досліджувати велику кількість спостере-
жень, а відтак отримувати оцінювані параметри 
з високою статистичною достовірністю. Отож, все 
легше здійснювати якісний моніторинг тенден-
ції забруднення повітря та економічних збитків 
від цього. Це дає змогу оцінити прогрес урядів 
у напрямі забезпечення цілей сталого розвитку. 
Європейський Союз втілює передові практики у 
сфері боротьби з глобальним потеплінням, в тому 
числі у сфері скорочення викидів вуглекислого 
газу та твердих дрібних частинок в атмосферу. 
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Припускається, що результатами такої політики 
ЄС буде й зниження економічних збитків від за-
бруднення повітря. 

Підсумовуючи, в сучасній економічній літера-
турі недостатньо обґрунтовано та всебічно про-
аналізовано економічні наслідки забруднення 
довкілля, в тому числі забруднення повітря. По-
требують подальших досліджень ключові питан-
ня: чи скорочення шкідливих викидів в атмосфе-
ру призводить до зниження економічних збитків 
у короткостроковій і довгостроковій перспективі; 
з точки зору національної політики та інтеграції 
до СЄ, які тенденції індикаторів забруднення по-
вітря та економічних збитків України і наскіль-
ки ці показники відрізняються від рівнів країн- 
членів ЄС. 

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у виявленні тенденцій та зв’язку 
між забруднення повітря та економічними збит-
ками від такого забруднення на прикладі Украї-
ни та країн-членів ЄС. Крім того, ми маємо намір 
простежити чи є подібними тенденції показни-
ків забруднення повітря і економічних збитків в 
Україні та ЄС. Це дасть змогу оцінити прогрес 
нашої країни у напрямі наближення до передо-
вих екологічних практик Європейського Союзу. 

Наше дослідження охоплює низку ключових 
показників у сфері забруднення повітря та еко-
номічних збитків від такого забруднення Укра-

їни та країн-членів ЄС за період 2005–2019 ро-
ків, зокрема: викиди вуглекислого газу, викиди 
твердих частинок діаметром 2,5 мікрон, частка 
населення, яке проживає в місцях з концентра-
цією частинок 2,5 мікрон, що перевищує ліміт 
ВООЗ, індикатори економічних збитків від вики-
дів шкідливих речовин (% ВНД) як вимірник ко-
роткострокових збитків, а також рівні народжу-
ваності та смертності (на 1000 осіб) як вимірник 
довгострокових збитків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проведемо порівняльний аналіз показників ви-
кидів вуглекислого газу (СО2) за двома методи-
ками: кількість кілограмів викидів СО2 на один 
долар США ВВП за паритетом купівельної спро-
можності та кількість метричних тон викидів 
СО2 на душу населення. Наша вибірка охоплює 
Україну та країни-члени Європейського Союзу 
за період 2005–2018 років, за які є наявні ста-
тистичні дані Світового банку. На рис. 1 та рис. 2 
можемо спостерігати суттєве скорочення викидів 
СО2 у кг на дол.США ВВП на 88% та викидів 
СО2 у тонах на душу населення на 24% для всіх 
країн-членів ЄС. 

Україна продемонструвала ще більші скоро-
чення викидів СО2 (на 138% та 58% відповідно). 
Хоча тренд цього показника України збігається з 
трендом ЄС, абсолютне значення викидів СО2 у 
кг на дол. США ВВП нашої країни є в 2,7 разів 
вищим ніж відповідний показник ЄС. Водночас 

Рис. 1. Викиди вуглекислого газу (кг на дол.США ВВП за паритетом купівельної спроможності). 
Джерело: розроблено авторами на базі WDI [5]

Рис. 2. Викиди вуглекислого газу (метричні тони на душу населення)
Джерело: розроблено авторами на базі WDI [5]
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показник викидів СО2 України у тонах на душу 
населення є на 44% нижчим ніж відповідний по-
казник ЄС. 

Проаналізуємо показники забруднення по-
вітря частинками діаметром 2,5 мікрон (рис. 3). 
Цей показник розраховується як середній рі-
вень забруднення повітря частинками діаме-
тром менше 2,5 мікрон (мікрограмів на кубічний 
метр), які здатні проникати глибоко в дихальні 
шляхи і спричиняти тяжкий негативний вплив 
на здоров’я населення країни. Забруднення об-
числюється шляхом зважування середньорічних 
концентрацій цих частинок в повітрі з показни-
ком кількості населення в міських та сільських 
районах. Так на рис. 3 видно, що показник за-
бруднення повітря дрібними частинками за пе-
ріод 2005–2017 рр. знижувався як в Україні 
(на 18%), так і в країнах-членах ЄС (на 22%). 
У 2017 р. рівень забруднення повітря цими час-
тинками в Україні був в півтори рази більшим 
ніж в середньому по ЄС. 

Порівняємо відсоток населення, що зазнає не-
гативного впливу через концентрацію в повітрі 
частинок діаметром менше 2,5 мікрон, що пере-
вищує 10 мікрограмів на кубічний метр (рис. 4). 
За визначенням ВООЗ це граничний рівень діа-
пазону середньорічної концентрації, вище яко-

го спостерігаються несприятливі наслідки для 
здоров'я людей. 

 Так 100% населення України проживає у міс-
цях з підвищеною концентрацією у повітрі час-
тинок менше 2,5 мікрон. При чому цей показник 
для України ані трохи не скоротився впродовж 
2005-2017 рр. Рівень цього показника ЄС скоро-
тився на 15% за період 2005–2017 рр. та станом 
на 2017 р. становив 79,8%. За даними 2017 р. най-
менше населення, яке проживає в зонах з над-
мірною концентрацією частинок 2,5 мікрон, є в 
Іспанії (41%), Данії (57%), Франції (78%). Біль-
шість країн Центральної Європи, так як і Украї-
на, мають з року в рік стабільний показник 100% 
населення, яке проживає в місцях з надмірним 
забрудненням повітря частинками 2,5 мікрон. 

Важливим блоком є аналіз збитків для еко-
номіки від викидів вуглекислого газу та твердих 
частинок в атмосферу. На рис. 5 можемо порів-
няти рівні збитків від викидів СО2 як відсоток 
від валового національного доходу (ВНД). За ме-
тодологією Світового банку вартість збитків вна-
слідок викидів СО2 від використання викопного 
палива і виготовлення цементу буде 30 дол. США 
за тонну CO2 помножена на кількість тон ви-
кидів CO2 [5]. Так значення цього показника у 
2018 р. України в 8,5 разів вище середнього по-

Рис. 3. Середньорічне забруднення повітря частинками діаметром 2,5 мікрон (мікрограмів на м3)
Джерело: розроблено авторами на базі WDI [5]

Рис. 4. Частка населення, яке проживає в місцях з концентрацією частинок 2,5 мікрон,  
що перевищує ліміт ВООЗ (% від загальної кількості)

Джерело: розроблено авторами на базі WDI [5]
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казника країн-членів ЄС. Тож Україна зазнає 
серйозних економічних збитків від викидів СО2. 
У країнах ЄС цей показник зріс на 16% впродовж 
2005–2018 рр. Обернений тренд спостерігається 
в Україні – зменшення цього показника на 41% 
відповідно. Це є ознакою руху до конвергенції, 
хоча шлях зближення показників України та ЄС 
може бути непередбачувано довгим.

В доповнення до показника збитків від ви-
кидів СО2 доцільно проаналізувати збитки від 
викидів твердих частинок як відсоток ВНД. За 
методологією Світового банку це збитки для 
населення країни внаслідок негативного впли-
ву атмосферних концентрацій твердих части-
нок розміром менше 2,5 мікрон, забруднення 
озонового середовища та концентрацій части-
нок 2,5 мікрон у приміщеннях, що обігрівають-
ся твердим паливом. Збитки розраховуються 
як втрачені трудові доходи через передчасну 
смерть [5]. Так з рис. 6 бачимо, що цей показник 
України в 3,9 рази перевищує середній показник 
ЄС за даними 2018 р. За період 2005–2018 рр. 
показник збитків від викидів твердих частинок 
значно коливався в України з чітко вираженим 
низхідним трендом (на 23%), подібно до трен-
ду країн-членів ЄС, відповідний показник яких 
скоротився на 20%. 

Ми вважаємо що забруднення довкілля є од-
ним з чинників, що впливають на показники на-

роджуваності та смертності. Так з рис. 7 видно, 
що показник  народжуваності України та ЄС 
коливаються в приблизно однаковому діапазоні.  
За період 2005–2018 рр. рівень народжуванос-
ті дещо знизився в Україні (на 3%), так і в ЄС  
(на 8%). 

Як видно з рис. 8 рівень смертності Ук- 
раїни перевищує показник ЄС на 40% за даними 
2018 р., що корелює з вищим рівнем забруднен-
ня довкілля в Україні. За період 2005–2018 рр. 
показник смертності України дещо знизився  
(на 12%), в той час як показник для ЄС дещо 
зріс (на 7%). Тож показники народжуваності  
та смертності України та ЄС прямують до збли-
ження. 

Висновки з проведеного дослідження. В ре-
зультаті проведеного аналізу індикаторів забруд-
нення повітря та економічних збитків від такого 
забруднення на прикладі країн-членів Європей-
ського Союзу та України за період 2005–2019 рр., 
ми можемо дійти наступних висновків:

1. Європейський Союз обрав шлях до посту-
пового зниження викидів вуглекислого газу та 
твердих частинок в атмосферу та досяг значних 
успіхів на цьому шляху. Тенденції показників за-
бруднення повітря країн-членів ЄС та України в 
цілому збігаються, хоча абсолютні значення цих 
показників України є вищими ніж в середньому 
в ЄС. Можна стверджувати про необхідність ак-

Рис. 5. Збитки від викидів вуглекислого газу (% від ВНД)
Джерело: розроблено авторами на базі WDI [5]

Рис. 6. Збитки від викидів твердих частинок 2,5 мікрон (% ВНД)
Джерело: розроблено авторами на базі WDI [5]
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тивізації державної політика України у напрямі 
подальшого скорочення шкідливих викидів в ат-
мосферу за європейськими практиками.

2. Скорочення викидів вуглекислого газу та 
твердих частинок в атмосферу призводить до 
скорочення економічних збитків. Показники еко-
номічних збитків від викидів СО2 і твердих части-
нок України є суттєво вищими ніж в країнах-чле-
нах ЄС. Можемо простежити обернений зв’язок 
забруднення повітря з рівнем народжуваності та 
позитивний зв’язок з рівнями смертності. Рівень 

народжуваності України є дещо нижчим ніж в 
ЄС, а рівень смертності України значно вищий 
рівня ЄС, як наслідок, в тому числі, вищого рівня 
забруднення повітря. Це є ще одним аргументом 
для продовження політики нашої країни у напря-
мі скорочення шкідливих викидів в атмосферу. 
Для компенсації економічних збитків від забруд-
нення повітря одним з інструментів державної 
політики може слугувати запровадження податку 
на вуглець. Встановлення оптимального рівня та-
кого податку вимагає подальших досліджень.

Рис. 7. Рівень народжуваності (на 1000 осіб)
Джерело: розроблено авторами на базі WDI [5]

Рис. 8. Рівень смертності (на 1000 осіб)
Джерело: розроблено авторами на базі WDI [5]
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА:  
ПРИМЕР УКРАИНЫ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Аннотация
В статье исследованы экономические последствия загрязнения воздуха в Украине и странах-членах Европейского 
Союза за период 2005–2019 годов. Анализируются показатели выбросов углекислого газа и твердых мелких частиц, 
экономических убытков от загрязнения воздуха, а также уровни рождаемости и смертности. В результате исследова-
ния мы наблюдаем существенное сокращение загрязнения воздуха в ЕС и Украине, и соответственно снижение эко-
номического ущерба от такого загрязнения, однако показатели рождаемости и смертности продолжают ухудшаться 
из года в год. В то же время величины загрязнения воздуха и экономических убытков в Украине существенно выше, 
чем в ЕС, что является доказательством недостаточных усилий государственной политики Украины на пути к устой-
чивому развитию по европейским практиками.
Ключевые слова: загрязнение воздуха, экономические последствия, экономический ущерб, выбросы углекислого газа, 
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ECONOMIC CONSEQUENCES OF AIR POLLUTION:  
THE EXAMPLE OF UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

Summary
The article examines the economic consequences of air pollution in Ukraine and in the member-states of the European 
Union for the period 2005–2019. Indicators of carbon dioxide and particulate matter emissions, economic losses from air 
pollution, birth and death rates are estimated. As a result of the study, we see a significant reduction in air pollution in 
both the EU and Ukraine, and thus decrease of economic losses of such pollution, but birth and death rates continue to 
deteriorate from year to year. At the same time, the values of Ukraine's air pollution and economic losses are much higher 
than in the EU, which is proof of the insufficient efforts of Ukrainian state policy on the path to sustainable development 
according to European practices.
Key words: air pollution, economic consequences, economic losses, carbon dioxide emissions, Ukraine, European Union.
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ 
ПО ВИПЛАТАХ ПРАЦІВНИКАМ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Розглянуто сутність звітності по виплатах працівникам в державному секторі, види і основні показники. Визначено 
етапи підготовки та обробки даних перед складанням фінансової звітності. Охарактеризовано процедури аналізу по-
казників діяльності бюджетної установи. Визначено стратегії щодо удосконалення системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності. Надано пропозиції в частині відображення виплат працівникам у фінансовій звітності.
Ключові слова: виплати працівникам, заробітна плата, оплата праці, звітність, бюджетні установи.

Постановка проблеми. Вибір і формування 
переліку показників необхідно здійснювати з 
урахуванням етапів облікового процесу, а саме 
ведення аналітичного і синтетичного обліку та 
складання форм звітності. Під час вибору показ-
ників документів важливе значення має принцип 
системності, що означає здатність забезпечити 
формування вихідної інформації. Для цього по-
трібно визначити послідовність і взаємозв’язок 
показників документів, облікових регістрів та 
форм звітності.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання досліджен-
ня, яке полягає у полягає у розкритті ключових 
показників звітності по виплатах працівникам 
державного сектору, необхідних для прийнят-
тя управлінських рішень та надання пропозицій 
щодо удосконалення системи звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим етапом в обліковому процесі є скла-
дання звітності установи. Дані про розрахунки 
за виплатами працівникам відображаються у по-
датковій, статистичній та фінансовій звітності. 

Податкова звітність з ПДФО та військового збо-
ру подається за новою формою № 1ДФ, затвер-
дженою наказом Міністерства фінансів України 
від 13.01.2015 № 4. Звіт 1ДФ «Звіт про суми на-
рахованої заробітної плати» подається щокварталу 
протягом 40 календарних днів, наступниx за остан-
нім календарним днем минулого звітного кварталу. 

До податкової звітності відносять:
– податковий розрахунок сум доходу, нарахо-

ваного (сплаченого) на користь платників подат-
ку, і сум утриманого з них податку щокварталь-
но (форма 1ДФ);

– звіт з ЄСВ до територіального органу Дер-
жавної фіскальної служби України (щомісяця);

– звіт про нараховані внески, перерахування 
та витрати, пов’язані з обов’язковим державним 
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності (щоквартально, у 
разі наявності сальдо);

– звіт до Фонду соціального захисту інвалідів 
(щорічно);

– звіт з військового збору (щоквартально), 
збір тимчасовий – діє з 03.08.2014 р. Включений 
до звіту 1ДФ (щоквартальний), подається почи-
наючи з 1 кварталу 2015 р. [4].

З набранням чинності Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» велика части-
на звітності з соціального та пенсійного страху-
вання об’єдналися в єдину звітність.

Для прийняття управлінських рішень має 
бути відповідна організація обліку виплат пра-
цівникам, яка включає наступні завдання:

– організація контролю за якістю та кіль-
кістю затраченої праці, за виконанням завдань 
щодо підвищення продуктивності праці, за ви-
користанням фонду заробітної плати та іншими 
коштами, які призначені для оплати праці пра-
цівників бюджетної установи; 

– своєчасне і правильне віднесення сум нара-
хованої заробітної плати і відрахувань органам со-
ціального страхування на собівартість продукції, 
виконання робіт, послуг, а також на інші витрати; 

– здійснення у встановлені строки всіх роз-
рахунків з виплат працівникам; 

– збір інформації та групування показників з 
виплат працівникам, необхідних для поточного і 
стратегічного планування, контролю, аналізу та 
оперативного управління, для складання фінан-
сової і статистичної звітності. 

Статистичні звіти складають з різною пері-
одичністю: раз на місяць, квартал, рік залеж-
но від реальних управлінських потреб у певній 
інформації. Вони подаються органу державної 
статистики за місцезнаходженням, вищестоящій 
організації або органу, що здійснює державне  
регулювання у відповідному виді діяльності еко-
номіки.

Звіти №1-ПВ «Звіт з праці» (місячна) і звіт 
№ 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна) подають 
юридичні особи, та їх відокремлені підрозділи 
до органу державної статистики за місцем здій-
снення діяльності не пізніше 7-го числа місяця 
після звітного періоду. Заповнюючи звіт, слід 
керуватися Інструкцією щодо заповнення фор-
ми державного статистичного спостереження  
№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердже-
ною наказом Державного комітету статистики 
від 10.06.2016 № 90 [5].

Звіт з праці деталізує інформацію щодо: 
– складу фонду оплати праці та інших ви-

плат; 
– кількості та фонду оплати праці окремих 

категорій працівників; 
– розподілу працівників за розмірами заро-

бітної плати; 
– руху робочої сили.
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Роботу з підготовки та обробки даних, які 
були відображені протягом звітного періоду в 
регістрах бухгалтерського й аналітичного обліку, 
проводять перед складанням фінансової звітнос-
ті в такому порядку:

1. Узагальнення даних бухгалтерського обліку.
2. Закриття рахунків доходів і витрат
3. Закриття меморіальних ордерів за останній 

місяць звітного періоду.
4. Перенесення даних з меморіальних ордерів 

до книги «Журнал-головна» і регістрів аналітич-
ного обліку. Виведення сальдо за всіма субрахун-
ками в книзі «Журнал-головна».

5. Складання бюджетної звітності.
6. Складання Звіту про фінансові результати 

ф. № 2-дс.
7. Складання Балансу ф. № 1-дс.
8. Звіряння відповідності даних бюджетної і 

фінансової звітності.
Склад, форми, принципи підготовки та по-

дання фінансової звітності в державному сек-
торі, загальні вимоги до визнання і розкриття її 
елементів визначені Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку в державно-
му секторі 101 «Подання фінансової звітності» [1].

Квартальна фінансова звітність складається з 
балансу (форма № 1-дс) та звіту про фінансові 
результати (форма № 2-дс).

Порядок розкриття інформації за статтями 
фінансової звітності розпорядників бюджетних 
коштів та державних цільових фондів визна-
чається Порядком заповнення форм фінансової 
звітності в державному секторі.

Баланс відображає узагальнені показники ак-
тивів, зобов’язань і власного капіталу суб’єкта 
державного сектору, отримані на підставі звіре-
них даних бухгалтерського обліку, станом на по-
чаток звітного року та на кінець звітного періоду.

Суб’єкти державного сектору складають Баланс 
(форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати 
(форма № 2-дс) на кінець останнього дня звітно-
го періоду. Ці дві форми відносяться до проміжної 
звітності, яка охоплює певний період (I квартал, 
перше півріччя, дев’ять місяців), та складаються 
наростаючим підсумком із початку звітного року. 
Згідно з Порядком заповнення форм фінансової 
звітності в державному секторі та Змінами до На-
ціонального положення (стандарту) бухгалтерсько-
го обліку в державному секторі 101 «Подання фі-
нансової звітності», звітний період для складання 
проміжної фінансової звітності починається 1 січ-
ня і закінчується в останній день звітного періоду. 
Звітним періодом для складання річної звітності є 
бюджетний період, що становить один календар-
ний рік, який починається 1 січня кожного року і 
закінчується 31 грудня того самого року, якщо за-
конодавством не визначено інший період.

Змінами, внесеними Наказом № 123 до По-
рядку № 44, уточнено, що квартальна (проміж-
на) бюджетна звітність складається за І квартал, 
перше півріччя та дев’ять місяців звітного року 
(раніше було за І, ІІ та ІІІ квартали). 

Відповідно до Порядку № 44 бюджетна звіт-
ність поділяється на такі види: 

1) місячна – складається за період, що почи-
нається 1 січня і закінчується в останній день 
звітного місяця; 

2) квартальна – складається за період, що по-
чинається 1 січня і закінчується в останній день 
звітного кварталу; 

3) річна – складається за бюджетний період, 
що становить один календарний рік, який по-
чинається 1 січня кожного року і закінчується 
31 грудня того самого року, якщо законодавством 
не визначено іншого періоду [3].

Зокрема, кредиторська заборгованість (КЗ) у 
звітності розпорядників бюджетних коштів ві-
дображається у розд. II «Зобов’язання» форми 
№ 1-дс і поділяється на довгострокові та по-
точні зобов’язання відповідно до НП(С)БОДС 
128 «Зобов’язання». На практиці виникають саме 
короткострокові зобов’язання (поточна КЗ), які 
мають бути оплачені у строк до 12 місяців. 

Отже, у розд. II форми № 1-дс поточна КЗ 
наводиться за такими рядками: 

– за платежами до бюджету (1540); 
– розрахунками за товари, роботи, послуги (1545); 
– кредитами (1550); 
– одержаними авансами (1555); 
– розрахунками з оплати праці (1560); 
– розрахунками із соціального страхування 

(1565); 
– внутрішніми розрахунками (1570); 
– інші поточні зобов’язання (1575).
У статті «Поточні зобов’язання за розрахунка-

ми з оплати праці» відображаються зобов’язання 
за розрахунками з працівниками, що перебува-
ють і не перебувають у штаті суб’єкта держав-
ного сектору, за всіма видами заробітної плати, 
преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою не-
працездатністю.

У рядку 2210 форми № 2-дс наводиться ін-
формація за витратами, віднесеними на субра-
хунки:

1) 8011 «Витрати на оплату праці» за КЕКВ: 
– 2110 «Оплата праці»; 
– 2280 «Дослідження і розробки, окремі за-

ходи по реалізації державних (регіональних) 
програм» – видатки на оплату праці працівни-
ків закладів освіти, наукових установ та закладів 
охорони здоров’я;

2) 8012 «Відрахування на соціальні заходи» за 
КЕКВ: 

– 2120 «Нарахування на оплату праці»; 
– 2280 – нарахування на фонд оплати праці 

працівників закладів освіти, наукових установ та 
ЗОЗ [2].

При проведенні заключного контролю важ-
ливе значення має читання та аналіз балансу 
з використанням інформації, яка отримана за 
результатами аналізу, оскільки дає можливість 
прийняти обґрунтовані управлінські рішення, 
оцінити динаміку та перспективи зміни стану 
фонду заробітної плати, виконання кошторису, 
ресурси і зміни, що відбулися в них, ефектив-
ність їх використання. 

Програма аналізу діяльності бюджетної уста-
нови включає такі процедури: 

1. Характеристика фінансово-господарської 
діяльності. 

2. Аналіз основних показників звітності з ви-
плат працівникам.

3. Оцінка та аналіз економічного потенціалу 
організації.
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Аналітичні показники та коефіцієнти розгля-
даються у просторово-часових порівняннях, а 
аналітична робота будується за принципом від за-
гального до одиничного. Результативність та пер-
спективність діяльності можуть бути узагальнені 
оцінками за даними аналізу динаміки надходжень 
до спеціального фонду, а також порівняльного 
аналізу темпів зростання коштів установи. 

Ключовою складовою процесу реформуван-
ня системи державного управління фінансами 
України є розвиток і вдосконалення механізму 
управління фінансами на державному і місце-
вому рівні, що вимагає своєчасного і точного ін-
формування про результати виконання бюдже-
тів для забезпечення бюджетного планування, 
а також постійного ефективного контролю щодо 
цільового використання бюджетних коштів. Тому 
вагому роль займає бухгалтерський облік розпо-
рядників бюджетних коштів місцевих бюджетів 
як джерело отримання інформації для прийнят-
тя управлінських рішень.

Метою Стратегії модернізації системи бухгал-
терського обліку та фінансової звітності в дер-
жавному секторі на період до 2025 року є під-
вищення якості, повноти та достовірності даних 
фінансової звітності, на основі яких приймають-
ся управлінські рішення у сфері державних фі-
нансів України.

Основні заходи:
– переклад на українську мову міжнародних 

стандартів;
– розроблення нових НП(С)БОДС на основі 

міжнародних стандартів;
– розроблення змін до НП(С)БОДС у зв’язку 

із змінами міжнародних стандартів та з ураху-
ванням змін у національному законодавстві;

– розроблення методичних рекомендацій до 
НП(С)БОДС;

– здійснення розпорядниками бюджетних ко-
штів внутрішнього контролю за веденням бух-
галтерського обліку та складенням фінансової 
звітності;

– оприлюднення головними розпорядниками 
бюджетних коштів річної фінансової звітності та 
консолідованої фінансової звітності;

– проведення заходів щодо навчання та під-
вищення кваліфікації працівників бюджетних 
установ з питань бухгалтерського обліку [6].

Висновки з проведеного дослідження. У зв’яз- 
ку з диференціацією потоків інформації на різ-
них рівнях управління і потребою в одержанні 
інформації, на робочих місцях створюють розпо-
дільчі системи обробки інформації. В якості ін-
формаційного забезпечення визначаються такі 
дані: поточні і групувальні про діяльність уста-
нови, нормативно-довідкову і вихідну інформа-
цію, а також додаткову, яка надходить з інших 
підсистем.

Дуже важливим з погляду підвищення ефек-
тивності управління є фіксація вихідної інфор-
мації за відхиленнями (від норм витрат оплати 
праці та ін.) із зазначенням причин цих відхи-
лень і відповідальних осіб.

В частині відображення виплат працівникам 
державного сектору у фінансовій звітності за-
пропоновано наступні зміни в найменуваннях:

– субрахунок 8011 «Витрати з виплат праців-
никам»;

– рядок 1560 «Розрахунки з виплат праців-
никам».

Дане формулювання є більш доцільним, ос-
кільки виплати працівникам включають всі види 
компенсацій, здійснені суб’єктом державного 
сектору в грошовій і негрошовій формах в обмін 
на послуги, надані працівниками відповідно до 
законодавства, контракту чи іншої угоди.
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Аннотация
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 

У статті приведена оцінка ефективності міжнародної технічної допомоги (МТД) у сфері державного управління України. 
Розкрито форми та необхідність залучення  МТД.  Здійснено аналіз обсягів отриманої Україною МТД за секторами.  Роз-
глянути місце України крізь призму ряду показників, що характеризують рівень розвитку електронного урядування, 
інноваційного та інформаційно-комунікаційного розвитку. Визначено, що Україна знаходиться на стадії запровадження 
нової системи державного управління, розвиток якої потребує залучення міжнародної допомоги. Здійснено оцінювання 
ефективності МТД на основі критерії, якими керуються  міжнародні фінансові інституції. Виокремлено напрями посилення 
дієздатності України у питаннях реформування державного управління на основі його цифровізації та із залученням МТД.
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Постановка проблеми. Після здобуття неза-
лежності Україною у 1991 р. постала нагальна 
необхідність трансформації системи державного 
управління, яке б відповідало новим реаліям. Роз-
будова засад функціонування  країни на прин-
ципах ліберально-демократичного стилю управ-
ління вимагає проведення потужних внутрішніх 
реформ задля зміни переліку та змісту функцій 
органів державної влади. Поява інноваційних 
технологій розширила ці можливості. А концеп-
ція електронного урядування дозволяє високими 
темпами забезпечити ефективність, відкритість 
та прозорість органів державної влади.

Реформування потребує залучення відповід-
ного фінансування, тож міжнародна технічна 
допомога (МТД) як один з напрямів співпраці, 
виступає потужним інструментом реалізації  не-
обхідних і важливих змін. За оцінкою Світового 
банку загальна сума міжнародної технічної до-
помоги, наданої Україні за роки незалежності, 
сягає $18,4 млрд. Значна кількість проектів та їх 
масштабність потребує переосмислення їх впли-
ву на різні сфери функціонування країни та оці-
нювання результативності.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретичні та практичні питання розви-
тку е-урядування у своїх працях висвітлювали  
Кохан В.П. та Єгорова-Луценко Т.П. [1], Солом-
ко Ю.І. [2]. Проблеми доцільності та результа-
тивності міжнародної технічної допомоги для 
загальної системи державного управління підні-
малися у працях Дікстри Г. [8], Беслі Т. та Пер-
сона Т. [9], Ендрюса М., Прітчетта Л. та Вулко- 
ка М. [10], Хідена Г. [11] та Халберга К. [24]. 
У працях вітчизняних вчених здійснено спроби 
оцінювання впливу міжнародної технічної допо-
моги на розвиток окремих сегментів економіки. 
Проте поза увагою залишається питання ефек-
тивності використання технічної допомоги у ході 
реформування е-урядування в Україні.

Постановка завдання. Оцінити результатив-
ність міжнародної технічної допомоги у сфері 

реформування державного управління, що базу-
ється на концепції електронного врядування.

Методи дослідження. У процесі дослідження 
використовувались методи: монографічний, аб-
страктно-логічний, групування, аналіз, узагаль-
нення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Державне управління дедалі частіше розгляда-
ється не лише як модернізація державних уста-
нов та зменшення витрат на державну службу, 
але і як розвиток динамічного партнерства з гро-
мадянським суспільством та приватним секто-
ром з метою покращення якості надання послуг, 
посилення соціальної відповідальності та забез-
печення широкої участі громадян у прийнятті 
рішень та наданні зворотного зв’язку щодо ре-
зультатів державної служби [3].

Важливість ефективного державного управ-
ління була зазначена в Резолюції 57/277 Гене-
ральної Асамблеї з питань державного управлін-
ня та розвитку, де зазначено, що «Ефективне, 
підзвітне, результативне та прозоре державне 
управління як на національному рівні та між-
народному рівнях, має відігравати ключову роль 
у реалізації домовленостей та цілей, прийнятих 
на міжнародній основі, включаючи цілі встанов-
лені Декларацією тисячоліття ООН». У цьому 
контексті Резолюція наголошує на необхіднос-
ті «зміцнення та розбудови адміністративного і 
управлінського потенціалу державного сектору, 
зокрема у країнах, що розвиваються та у краї-
нах, з перехідною економікою [4].

Декларація тисячоліття визнає належне уп-
равління як засіб для досягнення цілей Деклара-
ції. Підтримка модернізації державних установ 
пов'язана з досягненням Цілей сталого розвитку, 
по-перше, шляхом залучення більшої кількос-
ті ресурсів у бідних країни для досягнення ці-
лей ЦРТ, в результаті підвищення ефективності 
державного управління в цих країнах. По-друге, 
шляхом підвищення прозорості та знищення 
корупції в усіх її проявах. По-третє, державне 
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управління, яке відповідає потребам громадян, 
особливо спрямоване на вирішення проблем рів-
ності жінок та соціально незахищених людей, 
сприяє стійкому досягненню ЦРТ [5]. 

Значну допомогу у процесі реформування 
державного управління надають міжнародні ор-
ганізації та уряди інших країн. При цьому осно-
вними формами технічної співпраці є: консуль-
таційні послуги; навчальні курси, семіна-ри, 
імітаційні вправи, практикуми або симпозіуми з 
конкретних питань; пакети технічної співпраці, 
що передбачають встановлення інформаційних 
систем управління та поради щодо їх викорис-
тання [6; 7]. 

У наукових доробках мають місце неодноз-
начні погляди на необхідність використання тех-
нічної допомоги для реформування державного 
управління. Так, наприклад, Дікстра Г. [8] оцінює 
технічну допомогу як основний поштовх до ін-
ституційних змін в країнах. Беслі Т. та Персон Т. 
[9] вказують на те, що ключовим визначальним 
фактором досягнення цілей розвитку країни є 
її «державна дієздатність». Про невдачу порад 
донорів щодо інституційної реформи в країнах,  
що розвиваються, Ендрюс М., Прітчетт Л. та Вул-
кок М. [10] зазначають, що занадто часто найкра-
щий міжнародний досвід було надано просто як 
приклад для наслідування, ігноруючи спромож-
ність урядів-реципієнтів адаптувати «насліду-
вання» у своїй країні. Результатом такої допомо-
ги є зміна лише форми, але не функціональних 
можливостей державних установ. Вчений зазна-
чає, що допомога повинна мати довгостроковий 
характер з поетапним процесом аналізу проблем 
конкретної країни з метою пошуку рішень, що 
відповідають політичній ситуації цієї країни.  
Хіден Г. [11] у своїх дослідженнях щодо причин 
невдачі багатьох реформ державного сектора в 

Африці приходить до висновку, що занадто час-
то зовнішні консультанти ігнорують адміністра-
тивну культуру тієї країни, якій вони надають 
консультації. Донори очікують швидких і якісних 
змін, проте допомога, спрямована на реформу-
вання загальних проблем, а не конкретних, на-
вряд чи призведе до позитивних ефектів.

В Україні протягом 2017–2018 рр. напрям 
«Реформа державного управління» входить до 
трійки лідерів за отриманими обсягами МТД, що 
зареєстровані в Міністерстві розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства. У 2019 р. об-
сяги технічної допомоги дещо зменшились, проте 
напрям обійняв високу позицію серед стратегіч-
них секторів (4 місце) (рис. 1). 

Станом на перше півріччя 2019 р. почали свою 
реалізацію 24 проекти реформування державно-
го управління на загальну суму 110,3 млн. дол. 
США (табл. 1). Основними донорами технічної 
допомоги в зазначеному напрямі є Німеччина, 
ЄС, США, Швейцарія, Японії, МБРР, ЄБРР та 
інші.

Складовою нового підходу до державного 
управління є його цифровізація. Основним сві-
товим показником рівня розвитку електронно-
го урядування в країнах світу є індекс EGDI 
(E-Government Development Index), який слу-
гує базою для урядовців, політиків, дослідників 
і представників громадянського суспільства та 
приватного сектора для оцінювання позиції кра-
їни у питаннях створення та функціонування 
електронного уряду та порівняння темпів розви-
тку з іншими країнами. EGDI – це комплексний 
індекс, що утворюється через сукупність інших 
субіндексів: OSI (Online Service Index) визна-
чає міру готовності уряду надавати е-послуги 
та включає декілька компонентів: доступ до ін-
формації про послуги, можливість отримати 

Рис. 1. Співвідношення МТД за секторами, 2017–2019 рр., тис. дол. США Джерело: складено за [12, 13, 14] 
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послугу онлайн та доступ до послуг за допомо-
гою мобільних додатків; TII (Telecommunication 
Infrastructure Index) оцінює міру оснащеності 
громадян засобами ІКТ, розвиток цих засобів у 
країні відповідно до новітніх розробок та роз-
витку мереж у передових країнах світу; HCI 
(Human Capital Index) показує рівень грамотнос-
ті громадян, очікуване число років навчання у 
школі, середню кількість років навчання [16].

Таблиця 1
Ключові донори за напрямом  

«Реформування державного управління», 
перше півріччя 2019 р. 

Донор Кількість  
проектів 

Вартість,  
дол. США 

США 3 52 617 000 
Швеція 2 20 330 000
ЄС 5 17 600 000 
ЄБРР 5 9 782 000 
МБРР 2 4 251 000 
Норвегія 1 3 674 000 
Німеччина 1 1 293 000 
ОБСЄ 2 489 000 
Японія 1 191 000 
Канада 2 27 766 
Всього 24 110 254 766 

Джерело: [15]

Для порівняння наведено рейтинг за 
2016–2020 рр. країн-лідерів та України за індек-
сом EGDI та його субіндексів (табл. 2). 

За еталон прийнято 2020 р. Перелік країн-лі-
дерів залишається однаковим із деяким зміщен-
ням місць у розрізі періодів. Істотних змін в цьо-
му рейтингу зазнала Естонія, яка у 2016 р. була 
на 13 місці, у 2018 р. – на 16, а у 2020 р. увійшла 
до трійки лідерів. Запровадження е-урядування 
в Естонії розпочалось у 1998 р., коли вперше 

було запущено електронну комунікаційну мере-
жу співпраці між державними органами влади. 
У січні 2002 р. Естонія почала випуск ідентифі-
каційних карток на основі Закону про цифровий 
підпис, прийнятий 8 березня 2000 р. Згідно із 
цим законом всі естонці віком від 15 років і стар-
ше обов’язково повинні отримати таку картку.  
До кінця 2005 р. їх мали вже близько 80% на-
селення. Станом на 2019 р. 94% населення ви-
користовує ІD-картки, що замінює паспорт, 
посвідчення водія, проїзний квиток, кредитку, 
амбулаторну карту поліклініки. Для порівнян-
ня аналогічний закон в Україні було прийня-
то у 2003 р., проте питання видачі особистих  
ІD-карток було врегульовано лише у 2016 р. 
В Естонії також розроблена Стратегія розвитку 
громадянського суспільства, яка визначає процес 
залучення громадян в розробку політики та за-
конодавчих актів, що дає змогу займати країні 
провідні позиції за показниками рейтингу [17].  

Данія утримує лідерські позиції протягом 
2-х років підряд, оскільки країна запровадила 
Стратегію цифровізації Данії, що орієнтована 
на створення центральної інфраструктури ІКТ 
для зв’язку державних, місцевих органів влади 
і муніципалітетів з загальними службами. Данія 
має різні спеціалізовані портали для громадян і 
юридичних осіб, а також один національний пор-
тал охорони здоров'я. Як частина стратегії, уряд  
запропонував новий інвестиційний фонд, щоб 
прискорити поширення рішень цифрового  
добробуту [17]. 

Республіка Корея є світовим лідером у надан-
ні онлайн-послуг (з показником OSI в 1.000 на 
2020 р.) і має найвищий показник EGDI в Азії. 
Особливістю запровадження е-урядування в 
Кореї є те, що державні стратегії електронного 
уряду вводяться кожні п'ять років і підтриму-
ються галузевими планами розвитку. Генераль-
ний План електронного уряду 2020 гарантує, 
що державна політика емпірично обґрунтована, 

Таблиця 2 
Рейтинг країн-лідерів та України за індексом EGDI, 2016–2020 рр. 

Роки Країна Місце за EGDI Субіндекс OSI Субіндекс TII Субіндекс HCI

2020

Данія 1 0,9706 0,9979 0,9588
Корея 2 1 0,9684 0,8997
Естонія 3 0,9941 0,9212 0,9266
Фінляндія 4 0,9706 0,9101 0,9549
Австралія 5 0,9471 0,8825 1
Україна 69 0,6824 0,5942 0,8591

2018

Данія 1 1 0,7978 0,9472
Корея 3 0,9792 0,8496 0,8743
Естонія 16 0,9028 0,7613 0,8818
Фінляндія 6 0,9653 0,7284 0,9509
Австралія 2 0,9722 0,7436 1
Україна 82 0,5694 0,4364 0,8436

2016

Данія 9 0,7754 0,8247 0,9530
Корея 3 0,9420 0,8530 0,8795
Естонія 13 0,8913 0,7330 0,8716
Фінляндія 5 0,9420 0,7590 0,9440
Австралія 2 0,9783 0,7646 1
Україна 62 0,5870 0,3968 0,8390

Джерело: [17]
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заснована на науці і орієнтована на досягнення 
відкритого, інноваційного уряду для громадян. 
Державні механізми, такі як Генеральний план, 
Стратегія впровадження розумного міста і Нова 
промислово-технологічна дорожня карта сприя-
ють прискоренню розвитку нових технологій в 
інтересах суспільства і поліпшеного державного 
управління [17].

Україна згідно з рейтингом EGDI в 2016 р. по-
кращила свою позицію на 25 пунктів порівняно 
з 2014 р., зайнявши 62 місце. У 2018 р. Україна 
опустилась на 20 позицій порівняно з 2016 р. і 
обійняла 82 місце. За даними 2020 р. Україна по-
кращила свої позиції, зайнявши 69 місце серед 
країн світу. Хоча за субіндексом ТІІ прослідко-
вується зростання, питома вага у індексі EGDI 
серед інших субіндексів, залишається наймен-
шою протягом трьох досліджуваних років, що 
свідчить про відставання України від провідних 
країн світу у темпах розвитку інформаційного 
суспільства та значним моральним зносом за-
собів ІКТ. Зазначені тенденції підтверджуються 
місцем України серед світових лідерів за рей-
тингами ICT Development Index –  IDI [18; 19; 20] 
та Global Innovation Index – GІІ [21] (табл. 3). 

ICT Development Index щорічно вимірюєть-
ся Міжнародним союзом електрозв'язку. Індекс 
складається з 11 статистичних показників, що 
відображають доступність і використання ІКТ, а 
також практичні навички застосування ІКТ на-
селенням. GІІ – це глобальний рейтинг країн сві-
ту за показником рівня розвитку інновацій, що 
складається із двох субіндексів: інноваційного 
внеску та інноваційного виходу.

Абсолютними лідерами за індексом IDI зали-
шаються Корея та Ісландія, за індексом GІІ – 
Швейцарія та Швеція, що пов’язано з швидкими 
темпами розвитку цих країн.

Україна, яка через істотне відставання тем-
пів розвитку країни від міжнародних, не зва-
жаючи на деякі покращення в окремі роки, 
все ще знаходиться на нижніх щаблях рейтин-
гів, хоча за визначенням Міжнародного союзу 
електрозв'язку відноситься до розвинутих кра-
їн (значення індексу IDI коливається в межах 
3,78–8,34). Тож, для підвищення місця в рейтин-
гу Україні слід звернути увагу на необхідність 

змін у державній політиці з поширення та роз-
витку ІТ-інфраструктури за рахунок збільшення 
обсягів державного фінансування та залучення 
міжнародного досвіду у формі МТД.

Характеризуючи тенденції підвищення рей-
тингу України за субіндексом OSI, що визначає 
міру готовності уряду надавати е-послуги, варто 
звернути увагу, що в Україні з 2016 по 2020 рр. 
відбувається реалізація Концепції розвитку сис-
теми електронних послуг в Україні, що має на 
меті створення ефективної системи електронних 
послуг в Україні для задоволення інтересів фі-
зичних та юридичних осіб через розвиток і під-
тримку доступних та прозорих, безпечних та не-
корупційних, найменш затратних, швидких та 
зручних електронних послуг [22]. 

Загальні тенденції підвищення місця Укра-
їни в міжнародному рейтингу EGDI в 2018 р. 
порівняно з 2020 р. певним чином пов’язано із 
залученням МТД. Оскільки спроби створити по-
вноцінні сервісні платформи е-урядування ро-
бляться в Україні з 2001 р., проте лише протягом 
2015–2016 рр. у цій сфері почали реалізувати-
ся масштабні та необхідні проекти. Для оцінки 
ефективності МТД (табл. 4) було застосовано 
критерії оцінки, якими керуються у своїй діяль-
ності міжнародні фінансові інституції [23]. 

Тож, оцінка ефективності проектів техніч-
ної допомоги запровадження е-урядування в 
Україні показала позитивні результати. Проек-
ти цілком відповідають стратегічним напрямам 
розвитку України. Донорами виступають про-
відні країни світу, які мають суттєвий досвід у 
реалізації стратегічно обґрунтованого та успіш-
ного е-урядування. 4 із 8 проектів мали корот-
костроковий характер («Створення Національної 
інфраструктури геопросторових даних в Украї-
ні», «Підтримка розвитку інфраструктури елек-
тронної системи охорони здоров’я в Україні»,  
«Консультаційний фонд підтримки асоціації 
Україна-ЄС» та «Децентралізація у сфері осві-
ти»), 3 проекти мали середньостроковий характер 
(«Технічна допомога за пріоритетними напрям-
ками фінансового сектору, «Підтримка електро-
нного урядування для децентралізації України», 
«Підтримка прозорого управління земельними 
ресурсами в Україні») та лише 1 проект триває 

Таблиця 3
Рейтинг деяких країн за індексами IDI та GІІ

Роки Країна  GІІ (0-100) Роки Країна IDI

2019

Швейцарія 67,24 У 2018 та 2019 рр. дослідження IDI не опублікувалися 
через низку проблем, пов'язаних з якістю та кількіс-
тю даних, що спричинені зміною набору показників, 
включених до IDI. 

Швеція 63,65
США 61,73
Україна (47 місце) 37,40

2018

Швейцарія 68,40

2017

Ісландія 8,98
Нідерланди 63,32 Південна Корея 8,85
Швеція 63,08 Швейцарія 8,74
Україна (42 місце) 38,52 Україна (79 місце) 5,62

2017

Швейцарія 67,69

2016

Південна Корея 8,80
Швеція 63,82 Ісландія 8,78
Нідерланди 63,36 Данія 8,68
Україна (50 місце) 37,62 Україна (78 місце) 5,31

Джерело: складено за [18; 19; 20; 21]
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8 років («Електронне урядування задля підзвіт-
ності та участі громади»). 

Більшість проектів МТД в Україні ще не за-
вершені та знаходяться на стадії розробки або 
тестового впровадження, проте варто зазначити 
про деякі позитивні зрушення в даному напрям-
ку. Так, профінансований за допомогою донорів 
застосунок «Дія» характеризується постійним 
збільшенням кількості користувачів, тобто від-
бувається поступове впровадження електро-
нних адміністративних послуг, підвищується 
рівень довіри населення до державних органів, 
державні органи влади працюють прозоро та 
якісно.

Також необхідно звернути увагу на створе-
ну електронну систему охорони здоров’я eHealth 
за рахунок якої зменшується паперовий доку-
ментообіг між органами державної влади, фі-
нансування закладів охорони здоров’я стає про-
зорішим, зростає ефективність взаємодії між 
органами влади та громадянами. Проект «Елек-
тронне урядування задля підзвітності влади та 
участі громади» сприяв впровадженню електро-
нних послуг для населення: призначення допо-
моги при народженні дитини, E-Dem.ua: Відкри-
те місто, Індекс прозорості місцевих бюджетів, 
Портал вакансій реформи державної служби, 
Портал Уряду України, Інноваційна електро-
нна послуга єМалятко, Е-Послуга призначення 
субсидії, Е-послуги реєстрації бізнесу тощо, які 
набирають все більшої популярності серед на-
селення. Для оцінки взаємозв’язку місця країни 
в рейтингу та залученою МТД варто врахувати, 

що технічна допомога не має миттєвого ефекту, 
а її результативність необхідно розглядати з ко-
ригуванням на часові інтервали необхідні для її 
ефективного застосування країною-бенефіціа-
ром. Таким чином, технічна допомога залучена в 
2015–2018 рр. показала ефективність та резуль-
тативність у 2020 р. [12, 13]. 

Технічна допомога має найбільшу продуктив-
ність в країнах, що ставлять перед собою відпо-
відальність за реалізацію проектів та чітке ви-
значення використання ресурсів. Таким чином, 
виокремлюються складові для підвищення дієз-
датності України з метою підвищення ефектив-
ності реалізації МТД для проведення цифровіза-
ції державного управління (рис. 2).

Тож, забезпечення ефективного використання 
технічної допомоги для цифровізації державного 
управління вимагає від України не тільки примі-
тивної інтеграції технологій в систему управлін-
ня, а кардинальних змін в свідомості населення 
та в методах співпраці державних установ.

Висновки. В дослідженні було проведено ана-
ліз сутності реформування державного управ-
ління та ролі донорів у системі трансформації 
держуправління. Виявлено, що Україна залучає 
значні обсяги технічної допомоги на запрова-
дження належного урядування. Міжнародні до-
нори також визнають необхідність реформи дер-
жавного управління, тому протягом 2017–2019 рр. 
напрям «Реформа державного управління» за-
ймає лідируючі позиції за обсягами технічної 
допомоги. Основними донорами є Німеччина, ЄС, 
США, Швейцарія, Японії, МБРР, ЄБРР та інші. 

Таблиця 4
Оцінка ефективності проектів е-урядування в Україні

Індикатор 
оцінки Субіндикатор Результат

Актуальність

Стратегічна 
актуальність

Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 р., 
План пріоритетних дій Уряду на 2020, програма SIGMA/ОЕСD.

Спрямованість Бенефеціаром проектів є Уряд та органи виконавчої влади України.

Своєчасність

Активна реалізація реформи розпочалася у 2016 р. з прийняття нового Зако-
ну «Про державну службу» та комплексної Стратегії реформування держав-
ного управління, що відповідають принципам публічної адміністрації OECD/
SIGMA, тому необхідність та своєчасність технічної допомоги цілком обумов-
лена. 

Обумовленість 
вибору донора

Японія, Швеція, ЄС, США, GIZ, Фонд Східна Європа є стратегічними партне-
рами України, Польща та Естонія мають однакові вихідні умови реформуван-
ня держуправління.

Ефективність Досягнення  
результатів 

Переважна частина проектів завершені зовсім нещодавно, або ще не завер-
шена, тому більшість технічних засобів е-урядування знаходяться на стадії 
розробки або тестового впровадження (табл. 4).

Стійкість
Додаткові  
та подальші 
заходи

Існує необхідність подальшої співпраці України з міжнародними донорами, 
оскільки процес запровадження е-урядування тільки розпочався та є склад-
ним, багатогранним та довготривалим процесом.

Діяльність 
донорів

Технічна 
якість

Донори сприяли обміну найкращими практиками за рахунок проведення між-
народних конференцій, навчальних поїздок, форумів, семінарів, розробки про-
грамного забезпечення та інструментів для забезпечення надання е-послуг 
населенню.

Координація  
донорів

Прослідковується задовільна координація між донорами, оскільки проекти ре-
алізуються в різних сферах (освіта, медицина, фінанси тощо), що пришвидшує 
комплексне реформування, без зосередження на одній сфері. Відсутній процес 
дублювання технічної допомоги. 

Діяльність 
бенефеціара

Політична  
та бюджетна 
підтримка

Підтримується державними органами України: Міністр Кабінету Міністрів 
України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство цифрової 
трансформації, Директорат публічної адміністрації СКМУ, Національне агент-
ство державної служби, Офіс реформ Кабміну.

Джерело: розроблено на основі [23]
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Інструменти е-урядування для нашої дер-
жави є відносно новими, Україна значно відстає 
за темпами впровадження електронного уряду-
вання від провідних країн світу, тому залучен-
ня МТД має важливе значення для проведення 
цифровізації держуправління, оскільки дає змо-
гу Україні використовувати найкращий світовий 
досвід проведених успішних реформ та гранти 
міжнародних організацій. Ефективність допомоги 
залежить не лише від продуктивної праці доно-
рів та збільшення обсягів МТД, а й від дієздат-
ності країни, про що свідчать приклади Естонії, 
Данії та Кореї, що займають найвищі позиції за 

якістю е-урядування, оскільки в цих країнах 
впроваджувалась ефективна державна полі-
тика для проведення структурних реформ. 
Продумана та цілеспрямована державна по-
літика взаємодоповнює технічну допомогу та 
робить її більш ефективною. 

Загальне покращення місця України в 
міжнародному рейтингу EGDI свідчить про 
ефективність впроваджуваних проектів МТД 
та їх результативність. 

Проте, у розрізі окремих складових 
EGDI більшість досліджених проектів МТД 
спрямовані на підвищення показника  
Online Service Index, в той час як показник 
Telecommunication Infrastructure Index за-
лишається найнижчим серед показників 
за питомою вагою та у порівнянні з інши-
ми країнами. В цьому контексті реалізова-
ні проекти МТД можна вважати неефек-
тивними, оскільки без належного доступу 
до онлайн-ресурсів громадяни не зможуть 
скористатися запровадженими послугами 
е-урядування. 

Таким чином, уряду України та міжна-
родним донорам варто звернути увагу на 
загальне підвищення дієздатності України, 
зокрема за такими напрямами як подолання 
цифрового розриву у порівняні з провідними 
країнами світу, підвищення рівня техноло-
гічних знань та вмінь населення, оснаще-
ність ІКТ засобами населення та розвиток 

цих засобів у країні відповідно до новітніх роз-
робок, мобілізація ресурсів держави та бізнесу 
щодо вирішення наявних проблем, розробка сис-
теми зворотного зв’язку із населенням з метою 
всебічної оцінки результатів реформи держав-
ного управління та визначення на її основі по-
дальших напрямів реформування, проведення 
моніторингу та оновлення стратегій та плану дій 
України відповідно до зміни розвитку середови-
ща у якому функціонує держава.

В цьому контексті потребують подальших до-
сліджень аналіз загальної дієздатності та потен-
ціалу України як одного із факторів ефективного 
залучення та використання МТД у сферу дер-
жавного управління.
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АНАЛІЗ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС

В статті проведено загальний аналіз енергозберігаючої політики країн ЄС. Досліджено інституційний механізм роз-
робки та впровадження енергозберігаючої політики. Виявлено основні особливості енергозберігаючої політики країн 
ЄС в сучасних умовах розвитку. Проаналізовано відмінності в формуванні ціни на енергоресурси в країнах ЄС. Сфор-
мульовано напрями вдосконалення енергозберігаючої політики в Україні. 
Ключові слова: енергетична безпека, енергозбереження, енергетична незалежність, енергозберігаюча політика,  
сталий розвиток.

Постановка проблеми. Країни ЄС мають осо-
бливий підхід до розробки та реалізації енергоз-
берігаючої політики, що має на меті забезпечен-
ня енергетичної безпеки та реалізацію принципів 
сталого розвитку. Всі заходи з енергозбереження 
спрямовані на досягнення енергетичної незалеж-
ності європейського регіону та створення умов 
економічного розвитку і соціального добробуту. 
В країнах ЄС сформований ефективний меха-
нізм взаємодії держави, муніципальних органів 
влади, бізнесу та громади по забезпеченню ре-
алізації енергоефективних заходів, що дозволяє 
підвищувати енергетичну незалежність країн 
ЄС. Загальний аналіз енергозберігаючої політики 
країн ЄС дозволяє сформувати напрями підви-
щення енергоефективності України в сучасних 
умовах світового розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню енергетичної політики присвячені 

праці таких вчених як Антонової Л.В., Бирко- 
вича Т.І., Буряка П.Ю., Бурлаки В.Г., Гулія В.М., 
Гупало О.Г., Зуєва В.Н., Ішкова С.В., Лепіго-
ва Г.Д., Михайлова В.А., інших вітчизняних та 
закордонних вчених, міжнародних організацій 
[1–10]. В їх працях досліджено проблематику 
розвитку енергетичної політики світу, європей-
ського регіону та України. Окремого дослідження 
потребує дослідження інституційного механізму 
реалізації енергоефективної політики країн ЄС, 
аналіз енергозберігаючої політики країн ЄС, а 
також розробка рекомендацій для України з ме-
тою підвищення ефективності національної енер-
гетичної політики. 

Постановка завдання. Основним завданням 
даної статті є дослідження основ та особливостей 
реалізації країн ЄС в сфері енергетики та енергоз-
береження, виокремлення напрямів вдосконалення 
вітчизняної політики в сфері енергозбереження.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
В країнах ЄС розроблений особливий інститу-
ційний механізм, що забезпечує розробку та 
впровадження енергоефективної політики. Він 
забезпечує створення та діяльність необхідних ін-
ституцій, організовує їх діяльність відповідно до 
покладених функцій, а також впроваджує спільну 
політику з енергозбереження для країн ЄС. 

Забезпечення енергетичної незалежності було 
однією з причин створення Європейського Сою-
зу. І в сучасних умовах світового розвитку за-
лишається одним з важливих напрямів спільної 
політики ЄС. Так, в Маастрихтському договорі 
зазначено, що основними цілями ЄС є створення 
єдиного ринку, підтримка сталого і стабільного 
енергетичного зростання, створення нових робо-
чих місць та добробут громадян. Відповідно до 
Амстердамського договору енергетична політика 
є фактором сталого розвитку [1, с. 43]. В Лісабон-
ському договорі енергетика є складовою спільних 
компетенцій країн ЄС. Відповідно до цього дого-
вору Європейська Рада регулює вибір країнами-
учасницями різних джерел енергії та координує 
їх структуру енергоспоживання. Цілями ЄС в 
енергетичній сфері є:

– забезпечення функціонування енергетично-
го ринку,

– забезпечення надійності енергопостачання 
в ЄС,

– сприяння енергетичній ефективності та 
економії енергії,

– розвиток нових та відновлюваних джерел 
енергії,

– сприяння об’єднанню енергетичних мереж 
[7, с. 208].

Реалізація енергоефективної політики в кра-
їнах ЄС відбувається на основі комплексної по-
літики по розвитку енергетики та транспорту. 
Таке поєднання викликано тим, що одним з най-
більших споживачів енергії в країнах ЄС є саме 
транспортний сектор. Крім цього і транспортний 
сектор і постачання енергії мають стратегічне 
значення для безпеки країни, тому їх розвиток 
має відбуватись взаємоузгодженим шляхом.

Основними інститутами, що здійснюють 
управління у сфері енергетики є: Європейський 
парламент, Рада Міністрів, Європейська Комі-
сія – вони розробляють та затверджують норма-
тивно-правові акти з енергозбереження, а також 
формують основні напрями політики по забезпе-
ченню енергоефективності. 

1 січня 2000 р. створено Генеральний Дирек-
торат з питань енергетики та транспорту. Мета 
Директорату – забезпечити, щоб енергетична 
транспортна політика проводилась з найбіль-
шою користю для всіх сфер суспільства: діло-
вих, міських, сільських районів і, понад усе, для 
населення [8, с. 6]. Основними завданнями Ди-
ректорату є розробка політики по впровадженню 
та поширенню відновлювальних джерел енергії, 
реалізація програм по дослідженню та технічно-
му розвитку у сфері енергії, підвищення енерго-
ефективності соціально-економічного розвитку, 
забезпечення реалізації принципів сталого роз-
витку у сфері енергетики та транспорту, а також 
забезпечення технологічного розвитку та іннова-
ції у сфері енергетики та транспорту.

Особливу роль в реалізації політики енергоз-
береження відіграє Виконавча Агенція «Розумна 
енергія для Європи», вона займається залучен-
ням фінансових ресурсів для розвитку енерге-
тичного сектору, а також реалізує програми з 
енергозбереження та відновлюваних джерел 
енергії. Основними складовими даної програми є:

1. STEER відповідає за законодавче забезпе-
чення та забезпечує підтримку ініціатив щодо 
можливостей енергетичного розвитку транспор-
ту, диверсифікації джерел палива через нові та 
відновлювальні енергоресурси, сприяння віднов-
лювальному паливу та енергетичній ефективнос-
ті у сфері транспорту.

2. SAVE відповідає за законодавче забезпечен-
ня та впроваджує заходи по впровадженню енер-
гетичної ефективності та раціонального викорис-
тання енергії у будівництві та промисловості.

3. ALTENER відповідає за законодавче забез-
печення та сприяє новим та відновлювальним 
енергетичним ресурсам для централізованого 
та децентралізованого виробництва електричної 
і теплової енергії та їхньої інтеграції у місцеве 
середовище й енергетичні системи.

4. COOPENE підтримує ініціативи щодо спри-
яння відновлювальним енергетичним ресурсам 
та енергетичній ефективності у країнах, що роз-
виваються, зокрема з країнами, що розвивають-
ся, у Африці, Азії, Латинській Америці та Ат-
лантиці [8, с. 7].

Ще одним органом, що займається регулю-
ванням у сфері енергетичної політики країн ЄС 
є Рада європейських регуляторів з енергетики. 
До складу цієї організації входять національні 
органи регулювання енергетичної політики країн 
ЄС. Основним завданням цієї організації є забез-
печення співпраці європейських країн у сфері 
енергетики, а також забезпечення співпраці з 
іншими інститутами ЄС у цій сфері. Метою ді-
яльності організації є створення конкурентного, 
ефективного та сталого ринку внутрішнього рин-
ку газу та електроенергії в Європі. 

В Європейському Союзі розроблено комплекс 
енергетичних проектів та програм. Серед них:

– Європейський стратегічний план енерге-
тичних технологій, що має на меті реалізацію 
заходів по розробці та реалізації економічно 
ефективних низьковуглецевих технологій. Прі-
оритетні напрямами низьковуглецевої енергети-
ки – водень і паливні елементи, вітрова енергія, 
енергія сонця, біопаливо, «розумні» енергомере-
жі, уловлювання, транспортування та зберігання 
викидів, ядерний синтез, сталий ядерний розпад.

– «Об’єднана Європа» здійснює фінансування 
розвитку транспортної, енергетичної та цифро-
вої мереж в межах європейського регіону. Ця ме-
режа має якісно «оновити» енергетичну систему 
Європейського Союзу та збільшити енергетичну 
незалежність країн.

– «Відновлювані джерела енергії після 
2020 – план для зростання» має на меті реалі-
зацію комплексу заходів для розвитку та поши-
рення відновлюваних джерел енергії на період з 
2020 по 2050 рр. Відновлювані джерела енергії 
набувають значної популярності в світі, країни 
ЄС активно беруть участь у технологічній конку-
ренції в даній сфері.
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– «Енергоефективна Європа» включає заходи 
по щорічному скороченню споживання первин-
них енергоресурсів у громадському транспорті та 
будівництві. В рамках цієї програми впроваджу-
ються смарт лічильники, що стимулюють спожи-
вачів більш економно використовувати енергію.

– «Розумна енергія» передбачає управління 
кліматичними змінами, здійснення заходів по 
економії енергії, реалізує проекти з новою ме-
тодикою будівництва, введення в експлуатацію 
більш енергоефективного та екологічно чистого 
транспорту.

– «Європейська програма для відновлювання 
енергії» спрямована на забезпечення спільного 
фінансування проектів, що дозволяють збіль-
шити надійність енергопостачання та зниження 
викидів парникових газів. Такі проекти реалізу-
ються в сфері інфраструктури, системі уловлю-
вання та зберігання вуглецю тощо [7, с. 209].

Країни ЄС мають досить значні соціально-
економічні відмінності, що було зумовлено тра-
єкторіями їх розвитку. Не є винятком і енерге-
тичний сектор, так частка витрат на енергію в 
структурі витрат домогосподарств досить різ-
ниться в межах ЄС. В середньому, витрати най-
бідніших домогосподарств (дециль з найнижчим 
рівнем доходів) на енергоресурси у 2018 році в 
ЄС становили від 500 до 2500 євро. В той же час 
шведські домогосподарства з найнижчим рівнем 

доходів спрямовували на енергоресурси – 3,2% 
своїх витрат тоді як словацькі домогосподар-
ства – 22% (середнє по ЄС для найбідніших до-
могосподарств – 8,3%). 

Домогосподарства з середнім рівнем дохо-
ду, які витрачали на енергоресурси більші суми 
ніж найбідніші домогосподарства, у середньому 
по ЄС, мали менші відносні витрати – 6,3% всіх 
витрат спрямовувались на енергоресурси. Але 
якщо частка витрат на енергоресурси в струк-
турі всіх витрат домогосподарств із середнім рів-
нем доходу в Північній та Західній Європі стано-
вили близько 3–8% то в Центральній та Східній 
Європі близько 10–15% [9].

Якщо проаналізувати вартість енергоресур-
сів, то проявляється наступна картина: в країнах 
з вищим рівнем промислового розвитку вартість 
електроенергії та природнього газу для домогос-
подарств вища ніж в менш розвинутих в еконо-
мічному плані країнах спільноти (рис. 1). 

Так, Німеччина, Данія, Бельгія, Ірландія, Іс-
панія, Італія мають для потреб домогосподарств 
найдорожчу електроенергію, а Нідерланди, Шве-
ція, Франція, Данія, Італія – найдорожчий при-
родній газ. Країни ЦСЄ характеризуються зна-
чно меншою вартістю енергоресурсів. Найвища 
вартість кВт·год електроенергії в Німеччині – 
0,3043 Євро, найнижча в Болгарії – 0,0997 Євро. 
Найдорожчий природний газ в Нідерландах – 

Рис. 1. Вартість енергоресурсів для домогосподарств в країнах ЄС та деяких інших країнах у 2020 р.
Джерело: обудовано за даними [12]
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27,6403 Євро/ГДж, найдешевший в Латвії – 
8,7451 Євро/ГДж.

В ЄС вартість енергоресурсів для споживачів 
складається з трьох компонент: власне вартість 
енергоресурсу, вартість транспортування, по-
датки та збори. І хоча вартість енергоресурсу та 
його транспортування досить різниться в країнах 
ЄС, найсуттєвіше на кінцеву ціну енергоресурсів 
впливає фіскальна політика країн (рис. 2). По-
датки та збори складають 33% вартості газу та 
40% вартості електроенергії для домогосподарств 
ЄС (найбільші відрахування йдуть на ПДВ та 
екологічні податки). В першій половині 2020 р. 
податки та збори сплачені домогосподарствами 
Нідерландів становили майже 60% вартості при-
роднього газу, в Данії податки та збори станов-
лять понад 66% вартості електроенергії (тут та 
для рис. 2 використані ціни для домогосподарств, 
що споживають від 20 до 200 ГДж енергії, що 
виділяється при спалюванні природнього газу та 
від 2500 до 5000 кВт·год електроенергії). 

У 2019 році екологічні податки, сплачені домо-
господарствами, становили від 1 Євро МВт·год у 
Люксембурзі до 118 Євро МВт·год у Данії, а ставки 

ПДВ коливались від 5% на Мальті до 27% в Угор-
щині. Дисперсія сум сплачених податків на одини-
цю спожитих в країнах ЄС енергоресурсів суттєво 
більша дисперсії цін на безпосередньо енергоресур-
си (тобто, без включення вартості транспортуван-
ня та податків). Такі відмінності в оподаткуванні 
спричинені суттєвими відмінностями національ-
них політик в сфері енергетики, екології та ін.

Як вже зазначалось вище, понад 60% вартос-
ті природнього газу для домогосподарств Нідер-
ландів становлять податки та збори. Це робить 
його найдорожчим в Європі, навіть попри те що 
Нідерланди один з найбільших видобувачів газу. 

Порівняно з іншими країнами, екологічні по-
датки в Нідерландах досить високі, станом на 
2016 р. Нідерланди за цим показником посідали 
4 місце серед країн ОЕСР. Того ж 2016 р. еколо-
гічні податки та збори дозволили акумулювати 
до бюджету понад 23 млрд. євро, це становило 
8,7 відсотка загальних податкових надходжень 
країни. Екологічні податки та збори в Нідерлан-
дах використовуються як інструмент державної 
політики спрямований на зміну виробничих та 
споживчих моделей. Доходи від зазначених по-

Рис. 2. Вартість енергоресурсів для домогосподарств європейських країнах за компонентами, 2020 р.
Джерело: побудовано за даними [11]
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датків використовуються для покриття витрат 
пов'язаних з природоохоронною діяльністю, фі-
нансування субсидій для розвитку відновлюва-
них джерел енергії і т. д. [10].

Загалом, слід відмітити, що вся політика енер-
гозбереження країн ЄС дозволила змінити став-
лення до енергетичної проблеми в європейсько-
му регіоні та сформулювала певні тенденції за 
якими розвивається Європейський Союз. В пер-
шу чергу відбулось згуртування країн навколо 
енергетичних проблем та формування діалогу з 
метою їх вирішення. Зросла роль інституцій ЄС 
у координації та регулюванні енергетичної по-
літики, це якісно позначилось на фінансуванні 
та ефективності реалізації проектів та програм 
у сфері енергетики. Важливу роль у розробці та 
реалізації проектів та програм відіграють громад-
ські неприбуткові організацій, вони є активними 
учасниками енергетичної політики та плануванні 
відповідних заходів. Особливого розвитку набу-
ває співпраця з споживачами обладнання енер-
госпоживання та енергії з метою більш активного 
використання альтернативних джерел енергії та 
загального раціонального використання енерге-
тичних ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. В ре- 
зультаті проведеного дослідження можна сфор-

мулювати наступні напрями вдосконалення 
енергозберігаючої політики в Україні. Для впро-
вадження енергозберігаючої політики потріб-
на система інститутів, що будуть розробляти 
та реалізовувати дану політику. Вони мають 
розробляти правові основи, контролювати до-
тримання законодавства у цій сфері, сприяти 
поширенню ідей енергоефективності серед під-
приємств, організацій та населення. Крім цього 
необхідно при реалізації енергоефективної полі-
тики впроваджувати ринкові механізми стиму-
лювання енергоефективності (залучати банки, 
інвестиційні фонди, стимулювати інвестування, 
розробляти спеціальні фінансові інструменти, 
розвивати ринок послуг з енергозбереження 
тощо). Важливо змінити сам підхід до енергоз-
берігаючої політики, він має ґрунтуватись на 
системі впровадження та дотримання механіз-
мів фінансування програм енергозбереження 
та розподілу коштів відповідно до цих програм 
замість бюджетного розподілу коштів. Політика 
енергозбереження має ґрунтуватись на парт-
нерстві між державними та місцевими органа-
ми влади з залучення громадських організацій 
та бізнес структур. Таке партнерство є основою 
для енергетичних реформ та розвитку енергоз-
берігаючих технологій.
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Аннотация
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An analysis of energy saving policies of EU countries in the article was provided. The institutional mechanism of 
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. Сучасне суспільство прагне до постійних 
покращень рівня та умов життя, які можуть 
забезпечити їм сталий економічний розвиток. 
Вибір і обґрунтування механізмів, що обумов-
люють соціально-економічний розвиток, опи-
раються на зовнішні та внутрішні інтереси 
країни, пов’язані з реалізацією пріоритетів 
розвитку та стратегій. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх ро-
ків. Питання розвитку людського потенціалу та 
розвиток Одеського регіону є об’єктом наукових 
досліджень багатьох напрямів. Питання розкрит-
тя сутності, особливостей формування та розви-
тку Стратегій у вітчизняній та сучасній науковій 
літературі висвітлюються в працях таких укра-
їнських науковців, як Третяк В.П., Скиба С.А., 
Бобровська О.Ю., Бойко А., Осипов В.М., Півовар-
чук І.Д., Парасюк І.Л., Гузенко Г.М.

Формулювання цілей статті. Розробка страте-
гічних програм соціально-економічного розвитку 
як головного елементу ефективного формування 
людського потенціалу Одеського регіону станом 
на 2021 рік.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Задля покрашення якості життя населення дер-
жава та органи місцевого самоврядування пови-
нні розробити ефективну стратегію економічного 
розвитку. 

Стратегія економічного розвитку – це набір 
рішень, розроблених виходячи з можливостей 
країни і її поточного стану, що в перспективі за-
безпечить вихід держави на нові ринки збуту, 
зміцнення власної валюти, покращення рівня 
життя населення, збільшення експорту товарів, 
прискорення власного виробництва, зниження 
залежності від іноземних енергоносіїв [3].

Стратегія повинна враховувати специфіку ре-
гіонального планування, особливості соціально-
економічного розвитку регіону та бути спрямова-
на на вирішення його сучасних проблем.

Перш ніж розробляти стратегію економічного 
та соціального розвитку Одеської області потріб-
но зрозуміти, якою саме повинна бути область у 
2020 році. Стратегія формує рамки для соціаль-
но-економічного розвитку Одеської області до 
2020 року, спрямовуючи зусилля на досягнення 
наступного стратегічного бачення та місії (табл. 1).

Таблиця 1
Стратегічне бачення та місія розвитку 

Одеського регіону станом на 2020 рік [2]
Напрямок Зміст

Бачення  
майбутнього

Одеська область 2020 – це міжнарод-
ний логістичний та туристично-рекре-
аційний центр півдня України з кон-
курентоспроможною економікою, де 
налагоджений діалог між владою та 
суспільством для гармонійного розви-
тку особистості і створення безпечних 
та якісних умов життя на принципах 
сталого розвитку.

Місія

Забезпечення інтеграційних зв'язків в 
сфері міжнародного та міжрегіональ-
ного співробітництва у напрямку по-
кращення ділового та інвестиційного 
клімату шляхом застосування комуні-
каційних технологій.

При розробці плану реалізації стратегії треба 
враховувати наступні фактори:

– визначення найбільш важливих проблем 
розвитку області, які можуть бути вирішені на 
регіональному рівні, виходячи з повноважень об-
ласних органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування та ресурсів, які для цього 
можуть бути залучення;

– відповідність програм і проектів регіональ-
ного розвитку, включених до плану заходів з ре-
алізації Стратегії, стратегічним та операційним 
цілям;

– децентралізація влади та реформування 
місцевого самоврядування.
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Для досягнення реалізації стратегії недостат-
ньо проаналізувати лише фактори впливу на 
розробку та реалізацію стратегії, також потрібно 
визначитися з ключовими принципами розробки 
плану заходів (табл. 2).

Сформоване бачення майбутнього та місія 
розвитку Одеського регіону, урахування все 
можливих факторів впливу та визначення з 
ключовими принципами розробки плану заходів 
дозволяє набагато якісніше виконувати заплано-
вані заходи на шляху досягнення поставлених 
цілей. За такого підходу, на наш погляд, не вни-
катиме проблем при реалізації нових стратегій, 
дана модель дозволить досить детально вивчити 
проблеми та провести певні корегування в по-
трібному напрямку.

В Одесі 22 березня 2017 року Голова Одеської 
обласної державної адміністрації презентував 
Стратегічний план дій на 2017-2019 роки, який 
отримав назву "Розумний регіон".

"Розумний регіон" – це інноваційний план пе-
ретворень. Він враховує конкурентні переваги 
області й передбачає тісну взаємодію з місцеви-
ми органами влади, громадськістю та представ-
никами бізнесу. Розрахований на максимальне 
залучення до процесу його реалізації представ-
ників усіх зацікавлених груп, які дійсно турбу-
ються про розвиток Одещини [2]. 

Станом на 2017 рік було заплановано та реа-
лізовано наступні стратегії:

Будівництво стратегічно важливих доріг. 
Особливу увагу приділено трасі Одеса-Рені, Ко-
дима-Балта, Спаське-Вилково. Ця частина до-
роги має вкрай важливе стратегічне та соціаль-
но-економічне значення для Одеської області, 
оскільки з’єднує південну частину Одеської об-
ласті з іншими регіонами України.

Початок реконструкції злітної смуги Одесь-
кого аеропорту.

Поліпшення інвестиційного клімату та 
збільшення обсягів залучення інвестицій та 
підвищення доходів місцевих бюджетів. Одним 
з найголовніших завдань Програми на період 
2018–2020 роки є налагодження зв’язків між ві-

тчизняними товаровиробниками і підприємства-
ми сфери послуг та іноземними інвесторами, а 
також пошук нових перспективних ринків збуту 
продукції регіонального виробництва, стимулю-
вання і максимальна підтримка її реалізації на 
світовому ринку.

Збільшення кількості робочих місць щонай-
менше на 10%. За даними Головного управління 
державної фіскальної служби України в Одеській 
області на 01 січня 2018 року в місті Одесі знахо-
дяться на обліку 130,2 тис. суб'єктів господарю-
вання усіх форм власності, у тому числі юридич-
них осіб – 54,6 тис. одиниць (+5,9 % до 2016 року), 
фізичних осіб-підприємців – 75,6 тис. одиниць 
(-2,5% до 2016 року) [1].

Запуск медичної реформи – створення до 
10 госпітальних округів в Одеській області.  
Метою створення госпітальних округів в області є 
оптимізація вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги для забезпечення своєчасного доступу 
населення до медичних послуг належної якості, 
раціональне і ефективне використання ресурсів 
і бюджетних коштів закладів охорони здоров’я, 
що спрямовуються на забезпечення вторинної 
медичної допомоги; а також сприяти створенню 
умов для підготовки закладів охорони здоров’я 
до роботи в умовах управлінської та фінансової 
автономії.

Створення 77 груп швидкого реагування по-
ліції. За кошти обласного бюджету було придба-
но та передано поліції області 77 патрульних ав-
томобілів Renault Sandero.

Модернізація інформаційного порталу Одесь-
кої області. Облаштовано 100 нових кабінетів 
дистанційної освіти та 51 – для поглибленого ви-
вчення природничо-математичних дисциплін. Усі 
школи області забезпечено Інтернетом.

Запуск проекту безкоштовних онлайн-кур-
сів підготовки до ЗНО. За рік було збудовано 
33 майданчики різного типу та створено програ-
му онлайн-курсу підготовки до ЗНО.

Реалізація програми популяризації україн-
ської культури та створення бренду Одеської 
області. Завдяки програмі спостерігалося збіль-

Таблиця 2
Ключові принципи розробки плану заходів [2]

Принципи Зміст

Партнерство
Узгодженість спільних цілей шляхом консультацій представників влади, ділових кіл, 
освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікав-
лених сторін.

Спільна участь  
та зацікавленість

громадська підтримка, зацікавленість діяти в напрямку спільних цілей, взаємна довіра, 
спільна відповідальність і підзвітність, а також захист від спроб окремих суб’єктів роз-
витку задовольнити лише власні інтереси.

Сталість баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграція досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіо-
нальному рівні через розробку спільних заходів.

Інновація визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проектів з метою максимально 
ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість,  
ієрархія та  
взаємопов’язаність

передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого 
рівня з більшою конкретизацією..

Паритетність забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів 
державної фінансової підтримки регіонального розвитку.

Субсидіарність передача владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефектив-
ної реалізації.
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шення кількості туристів, які відвідали Одеську 
область минулого року, до 6,2 мільйонів. Щоб ак-
тивізувати турпотік, зокрема, відкрилися 19 но-
вих туристичних маршрутів, проведені близько 
50 фестивалів.

Можемо зауважити, що усі заплановані пунк-
ти було виконано але для подальшого розвитку 
Одеського регіону цього замало, залишились 
сфери у яких потрібно провести зміни. Проана-
лізувавши Стратегію розвитку Одеської області 
на 2017–2019 роки, було виявлено перспективні 
напрямки розробки стратегій на 2019–2021 рік. 

Створення в області ефективної систе-
ми надання медичної допомоги. Втілення в 
життя Стратегії розвитку Одеської облас-
ті на 2017–2019 роки дало змогу заснувати 
10 госпітальних округів по всій області але для 
отримання більш якісної медичної допомоги, 
Одеський регіон потребує більшої кількості ква-
ліфікованих та вузько спрямованих закладів. 
Тому станом на 2020 рік заплановано створення 
Реперфузиційного центру у Дунайській облас-
ній лікарні. Станом на 2019 рік у регіоні функ-
ціонували 2 реперфузійні центри – в м. Одеса 
та Балті, в яких протягом 2018 року врятовано 
понад 800 пацієнтів.

Ще один такий центр створюється у Дунай-
ській обласній лікарні. Центр складається з агіо-
графічної лабораторії, палати інтенсивної терапії 
та допоміжних приміщень.

Підвищення якості освіти та розвиток ін-
новацій. Велику увагу слід приділити стану на 
наявності освітніх закладів, тому за планом роз-
витку Одеської області в 26 закладах дошкільної 
освіти передбачено:

– будівництво 8 закладів;
– реконструкція будівель 11 дитячих садків;
– капітальні ремонти приміщень 7 дошкіль-

них установ;
– будівництво нових закладів дошкільної осві-

ти в Одеській області.
Збільшення культурних подій в області. 

Одеський регіон відомий як курортне місто. Для 
залучення туристів та іноземних грошових пото-
ків потрібно збудувати Міжнародний концертний 
комплекс. Це дасть змогу: 

– залучення пулу інвесторів як на етапі ство-
рення комплексу, так і в період подальшої екс-
плуатації – участь у заходах, їх організації;

– організація культурних, бізнес-подій світо-
вого рівня;

– організація всеукраїнського бізнес-майдан-
чика;

– сприяння виходу на зовнішні ринки;
– створення значної кількості робочих місць;
– зростання туристичної привабливості регіону.
Створення туристичного порталу області. 

Заплановано будівництво індустріального пар-
ку «Кремидівський», який дасть змогу розви-
тку промисловим підприємствам, сервісній та 
логістичній сферам, бізнесової інфраструктури 
на одній великій території. Індустріальний парк 
«Кремидівський» планується розташувати у с. 
Кремидівка Лиманського району між двома про-
мисловими зонами м. Одеси та м. Южного. На 
території парку планується розміщення об’єктів 
машинобудування, легкої та харчової промисло-

вості, переробки. Реалізація цього проекту дасть 
змогу забезпечити в області понад 1000 робочих 
місць.

Особливу увагу треба приділити будівни-
цтву та капітальному ремонту автомобіль-
них доріг загального користування державного 
значення. В Одеській області розвинена сільсько-
господарська промисловість. Перевезення ванта-
жу потребує наявності якісної та міцної дороги. 
Будівництво нових трас та об’їздних доріг дасть 
змогу зменшити навантаження та звільнити 
міські вулиці від вантажних машин.

Основне завдання регіональної політики на 
2019–2021 роки для розвитку сфери зайнятості – 
це сприяти працевлаштуванню та раціональній 
суспільно-корисній зайнятості працездатного 
населення і запобігання масовому безробіттю 
шляхом здійснення активної політики на ринку 
праці та подання соціальної та матеріальної під-
тримки громадянам, що потребують соціального 
захисту. 

Урахувавши усі проблеми регіону, можна 
розробити наступні заходи:

1. Створення центрів надання адміністра-
тивних послуг. Метою створення таких центрів, 
є забезпечення жителів Одеського регіону зруч-
ним, швидким, прозорим сервісом надання адмі-
ністративних послуг з 30-хвилинною доступністю 
у сучасних спеціально обладнаних приміщеннях.

2. Виробництво нових виробничих потуж-
ностей. З метою залучення інвестицій та ство-
рення робочих місць в Одеському регіоні запла-
нована реалізація низки інноваційних проектів у 
сфері промисловості:

– будівництво нового заводу із переробки сої 
ТОВ «Дельта Вілмар СНД» дозволить збільшити 
вдвічі потужності із переробки насіння.

– будівництво олійно-екстракційного заводу 
та енергокомплексу на біотопливі ТОВ «Олсідз 
Блек Сі».

Завдяки будівництву цих заводів можна за-
безпечити робочими місцями близько 1000 осіб.

3. Енергозбереження та енергоефективність. 
Україна, яка споживає у загальному балан-
сі більше 60–70 % імпортних енергоресурсів, є 
однією з енергозалежних країн Європи. І цьому 
сприяє не тільки їх відсутність, а й неефективне 
використання, що загрожує національним інтер-
есам та національній безпеці країни. Тому вирі-
шення питань енергозбереження та енергоефек-
тивності в регіонах є одним з першочергових в 
умовах енергетичної кризи в країні.

4. Розвиток альтернативної технології. За-
плановане введення в експлуатацію 28 сонячних 
електростанцій загальною потужністю 431 МВт. 
Для забезпечення гарячого водопостачання та 
підвищення енергоефективності в муніципаль-
них освітніх закладах Одеси будуть встановлені 
сучасні геліосистеми.

За тривалі роки експлуатації тепломереж 
міста знос устаткування котелень і теплотрас до-
сягнув критичного рівня. Втрати теплоносія ста-
ли позамежними, що призводить до незадовіль-
ної якості обслуговування населення і постійних 
аварій. Різке зростання цін на традиційне пали-
во – газ і вугілля – негативно позначається на 
тарифах і кінцевому споживачеві, тому для ви-
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рішення даної проблеми необхідно будівництво 
біо – ТЕЦ, яку краще побудувати на базі ко-
тельні КП «ТМО «Клинова» в місті Одесі.

Будівництво біо – ТЕЦ дасть змогу за раху-
нок використання біомаси як джерела віднов-
лювальної енергії скоротити споживання газу і 
зменшити тарифи на гарячу воду і опалення для 
жителів міста Одеси.

Проведення реконструкції та значних реформ 
потребує ТОВ «Промтоварний ринок» який що-
денно налічує значну кількість відвідувачів міс-
та Одеси та інших міст. «Промтоварний ринок» 
являється найкрупнішим платником податків та 
найкрупнішим роботодавцем Одеського регіону. 
Для залучення ще більшої кількості відвідува-
чів та виходу на міжнародний ринок, потрібно 
провести реконструкцію ринку, розробити про-
ект, який буде налічувати близько 20000. торгі-
вельних та складських об’єктів. Завдяки рекон-
струкції ринку може з’явитися 10000 додаткових 
робочих місць. 

Висновки з проведеного дослідження. Розви-
ток та забезпечення гідного рівня життя людей 
Одеського регіону потребують досконального ви-

вчення усіх потреб населення, ключових факто-
рів впливу. Проаналізувавши Стратегічний план 
дій голови Одеської обласної Державної адміні-
страції 2017–2019 можна зробити висновки, що 
усі поставлені цілі було реалізовано завдяки 
чітко розробленим стратегіям, що сприяло під-
вищенню конкурентоспроможності Одеського ре-
гіону; збільшило потік туристів. Одеський регіон 
став привабливим для залучення іноземних ін-
весторів, що позитивно сказалося на економіці та 
розвитку регіону.

Таким чином, реалізувавши дані статегії роз-
витку Одеського регіону можна буде вирішити 
ряд проблем таких, як: підвищення якості осві-
ти; поліпшення системи надання медичної до-
помоги; збільшення культурних подій в області; 
створення туристичного порталу області; розви-
ток реального сектору економіки; удосконалення 
системи надання адміністративних послуг та ви-
рішення проблем з електроенергією.

Для реалізації стратегій потрібно назначити 
відповідальних за виконання стратегії та контр-
олюючі їх органи. Переглянути та удосконалити 
законодавчу та нормативну бази. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
ШЛЯХОМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

В умовах cучаcної економіки, активного розвитку підприємництва, модернізації державного cектору значно змінюєтьcя 
зміcт організаційних, управлінcьких, cоціально-економічних відноcин як в cиcтемі державного управління, так і в 
управлінні на рівні окремого підприємcтва. Непередбачуваність та нестабільність зовнішнього середовища, швидкість 
змін, що відбуваються, в будь-якому випадку, будуть зростати й далі. Отже, управлінню необхідно адаптуватися не 
тільки до теперішніх умов, а й забезпечувати свою конкурентоспроможність тривалий період. У реальності зовнішні і 
внутрішні зв'язки економічних систем постійно змінюються, змінюються умови функціонування традиційних структур 
управління, змінюються їх елементи. Стрімкий розвиток технологій, різноманіття пропонованих товарів і послуг, ско-
рочення їхнього життєвого циклу, поява конкурентоспроможних організацій, підвищення вимог покупців, збільшення 
обсягів та швидкості отримання інформації – все це відбувається у зовнішньому середовищі, змушуючи підприємства 
шукати нові підходи для їх управління. Метою наукового дослідження є визначення напрямків удосконалення сис-
теми управління  державним підприємством в сучасних умовах та розробленні комплексу заходів, спрямованих на 
формування ефективних організаційних структур управління. Результати. Надано визначення термінів «управління», 
«система управління», «методи управління» й представлено узагальнення існуючих підходів до їх розуміння. Запропо-
новано шляхи удосконалення системи управління для двох груп державних підприємств. Запропоновано методологічні 
підходи, які найбільш характерно підходять до державних підприємств. Сформульовано напрями вдосконалення сис-
теми управління державним підприємством. Проаналізовані існуючі підходи до побудови системи управління на під-
приємстві. Реорганізація державного підприємства передбачає зміну керівного функціонування у напрямі покращення 
якості управління, підвищення ефективності надання послуг. Проведений аналіз показав необхідність вдосконалення 
системи управління підприємства державної форми власності за допомогою комбінованої моделі управління, яка на-
дасть змогу цілісно розвивати господарський комплекс країни. Відповідно, за таких умов держава включає інші важелі 
для розвитку вітчизняної економіки. Адже перед нею не стоїть завдання максимізації прибутку. 
Ключові слова: аналіз, управління, система, елемент, державне підприємство.

Постановка проблеми. Система управлін-
ня підприємством показує високу ефективність 
тільки тоді коли менеджери підприємств, які 
приймають управлінські рішення та встанов-
люють форми контролю беруть на себе відпові-
дальність за виконання цих рішень, працюючи 
злагоджено, коли між рівнями управління під-
приємством немає непорозумінь, створено чіткий 

алгоритм взаємовідносин. Відсутність такого ме-
ханізму між рівнями управління знижує ефек-
тивність управління усієї системи. Державне 
підприємство потребує вдосконалення системи 
керування [1, с. 45]. 

Чим якісніше на підприємстві розроблена сис-
тема управління, тим ефективніше буде його ді-
яльність. Як правило, керівники підприємств не 
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завжди розуміють як всі  можливості сучасних 
методів управління підприємством. Тому, все це 
призводить до того, що підприємства працюють 
неефективно, з’являється висока плинність ка-
дрів, працівники працюють без мотивації працю-
вати краще і досягати позитивних результатів 
[2, с. 83].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні та методологічні аспекти формування 
шляхів удосконалення системи управління під-
приємством розглянуто у роботах Андрєєва Н.А., 
Бовикін В.І., Бутенко Н.В., Вінер Н., Гапонова C.Н., 
Карданcька Н.Л., Круглова Н.Ю., Мандрикін А.В., 
Мильник В.В., Новиков Д.А., Cиcоєв П.А.

Однак у працях вказаних дослідників недо-
статньо висвітлені питання про методи та шля-
хи удосконалення систем управління державних 
підприємств за умов сучасного динамічного та 
конкурентного ринкового середовища.

Постановка завдання. Завданням наукового 
дослідження є визначення та формування сучас-
них напрямків, шляхів  удосконалення системи 
управління  державним підприємством в сучас-
них умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління – це праця людей, cпрямована на 
організацію та координацію діяльноcті трудових 
колективів та окремих працівників у процеcі ви-
робництва продукції, надання поcлуг [3, с. 12].

Новий підхід до управління підприємcтвом 
полягає в тому, що будь-яке підприємcтво 
розглядаєтьcя як відкрита cоціально-економічна 
cиcтема, яка діє в межах cитуаційного підходу. 
Тому форми, методи, cиcтема, cтиль керівни-
цтва підприємcтвом повинні іcтотно змінюватиcя 
в залежноcті від об’єктивних умов зовнішнього 
cередовища, цілей, cтратегії, технології і т. п. 

Cьогодні можна говорити про більш приcко-
рений процеc конвергенції моделей управ-
ління. Оcновна проблема у cфері управлін-
ня державного cектору економіки – це низька 
ефективніcть управління державною влаcніcтю, 
що, в cвою чергу, є результатом неефективноcті 
заcтоcовуваних технологій управління, браку ін-
формації про об’єкт управління [4, с. 38].

Розвиток ринкових відноcин в Україні 
пред’являє нові вимоги до якіcного рівня управ-
ління, характеру вирішуваних при цьому за-
вдань, а також до методів їх вирішення. При 
цьому завдання підвищення ефективноcті cиc-
теми управління підприємcтвами державного 
cектору економіки не зводитьcя до впорядкуван-
ня здійcнення державою повноважень влаcника, 
а полягає в поcлідовній, планомірній, cиcтемній 
реалізації заходів у інтереcах вдоcконалення 
cпоcобів і методів управління [5, с. 26].

Управління державними підприємствами по-
лягає у здійсненні суб’єктами, визначеними за-
конодавчим або адміністративним порядком, 
повноважень з метою досягнення державою як 
власником цих підприємств певних економічних, 
соціальних, фінансових, екологічних або інших 
результатів в інтересах усього суспільства.

На нашу думку, державні підприємства по-
трібно розподілити на дві основні групи, а саме: 
перша група державних підприємств, це ті, які 
функціонують за правилами ринку, в другу гру-

пу мають входити підприємства, які забезпечу-
ють специфічні інтереси суспільства. Якщо пер-
ші будуть зайняті державним підприємництвом і 
матимуть за мету високі виробничі та фінансові 
результати, то другі виконуватимуть додаткові 
суспільні завдання, незалежно від економічної 
ефективності. 

При цьому необхідно насамперед чітко окрес-
лити коло суб’єктів, яким надаватимуться по-
вноваження з управління державними підпри-
ємствами (закріпити на законодавчому рівні 
державні підприємства за органами управління), 
вичерпно визначити відповідальність останніх 
перед державою як власником за ефективність 
такого управління [6, с. 19]. 

Для першої групи державних підприємств 
треба: всебічно сформулювати повноваження 
державних органів управління, обмеживши їх 
лише функцією засновника, делегувати права 
управління частками (акціями, паями), що на-
лежать державі в майні змішаних підприємств, 
державним органам управління згідно з галузе-
вою чи територіальною приналежністю цих під-
приємств; реформувати управлінські функції 
цих органів законодавчим шляхом. 

Для другої групи державних підприємств не-
обхідно: призначати на основі трудового догово-
ру представників, що займають керівні посади на 
підприємстві (директора, головного бухгалтера, 
голову правління), переглянути чинний порядок 
формування і затвердження членів спостережної 
ради акціонерних товариств з представників орга-
нів державного управління (Мінфіну, Мінекономі-
ки, ФДМУ), поклавши відповідний функціонал на 
органи, уповноважені управляти державним май-
ном (міністерства, відомства тощо), зобов'язати ці 
органи управління делегувати для зайняття таких 
посад професійних працівників на конкурсних за-
садах, закріпити на законодавчому рівні оплату 
праці та преміювання за ефективну управлінську 
діяльність (зокрема, залежно від остаточних фі-
нансових результатів, виконання державного за-
мовлення та інших показників), відповідальність 
за незаконні дії, забезпечити повне та вірогідне 
ведення обліку й звітності [7, с. 48]. 

Cиcтема управління – це якийcь контур, ме-
ханізм, який виробляє керуючий вплив і додає 
його до об'єкта управління. Керівник не буде 
ланкою в cиcтемі управління організацією, якщо 
не cтане належним, запропонованим cпоcобом 
здійcнювати функції управління [8, с. 35].

Тому побудова cиcтеми управління має бути 
яcною і певною для вcіх учаcників діяльноcті  
організації, що даcть їм впевненіcть і можливіcть 
підтримувати і розвивати управлінcькі біз-
неc-процеcи. Але важливо не тільки це. По 
cправжньому cиcтема управління cтане резуль-
тативною лише тоді, коли управлінcькі функції і 
завдання будуть розподілені між уcіма індивіда-
ми, кожен з яких отримає право і повноважен-
ня вирішувати підзвітні завдання відповідно до 
організаційних принципів і оcобиcтих цінноcтей. 

Результатом виконання конкретних функцій 
управління, що здійcнюєтьcя на оcнові загальних 
функцій є отримані методи управління. 

Методи управління – це cукупніcть cпоcобів, 
прийомів, за допомогою яких здійcнюєтьcя вплив 
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на об’єкт управління, виконуютьcя різноманітні 
функції управління організацією.

Вони cпрямовані на об'єкт управління (підпри-
ємcтво, відділ, підрозділ тощо), тобто на працівників 
різних cтруктурних підрозділів та видів діяльноcті. 
Кожен з методів управління має cвій зміcт. 

В управлінні державним підприємcтвом ви-
кориcтовуютьcя: організаційно-правові методи, 
організаційно-економічні методи. Дані методи 
досить важливі для державного підприємства. 
Управляння фінанcами державних підприємcтв 
на національному рівні відбуваєтьcя на трьох 
рівнях: cтратегічне, тактичне та оперативне 
управління [9, с. 52].

Удосконалення системи управління підприєм-
ством має відбуватися за такими основними на-
прямами:

– удосконалення організаційної структури 
управління підприємством;

– оптимізація організації менеджменту і біз-
нес-процесів через поліпшення системи плану-
вання, обліку і контролю за основними показни-
ками діяльності підприємства;

– удосконалення управління виробничими 
ресурсами і запасами;

– підвищення ефективності управління інно-
ваційними процесами на підприємстві, поліпшен-
ня якості вироблюваної продукції.

Удосконалення організаційної структури під- 
приємства означає насамперед необхідність вста-
новлення оптимальної чисельності та структури 
управлінського апарату підприємства, а також 
чисельності працівників виробничих відділів та 
підрозділів згідно з діючими нормами, норматива-
ми та реальними потребами підприємства з ура-
хуванням сучасних ринкових умов тощо [10, с. 31].

Поліпшити систему планування, обліку і 
контролю за основними показниками діяльності 
підприємства можна за допомогою впровадження 
ефективної системи внутрішнього контролю, ши-
рокого і всебічного впровадження обчислювальної 
техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, 
застосування сучасних програмних засобів: тех-
нологій управління та інформаційних технологій. 
Насамперед це стосується системи організації фі-
нансового менеджменту, бюджетування, управ-
ління фінансовими потоками та витратами.

Одним з напрямків удосконалення системи 
управління є об’єктно-цільовий підхід із закін-

ченим циклом управління при визначенні органі-
заційної структури, нових прав і обов’язків пра-
цівників, а також міри відповідальності за свої 
посадові функції керівників і фахівців різних 
рівнів. 

Висновки. Таким чином, удосконалення сис-
теми управління   держаним підприємством зо-
середжується на цілях розвитку і порядку удо-
сконалення комплексної системи управління 
підприємством і його складовими частинами для 
забезпечення ефективних рішень і взаємного по-
годження інформаційних потоків і процесів при-
йняття рішень, а також організаційних, кадрових 
і технічних рішень. Необхідно провадити сучас-
ні засоби та методи управління в межах вибра-
ної комплексної концепції системи керування. 
А також удосконалити організаційну структуру 
управління підприємством шляхом реорганізації 
управлінських процесів. Варто покращити ін-
формаційні системи для управління державним 
підприємством з метою покращення якості ін-
формаційного масиву і розширення можливостей 
його швидкого використання.

Попередній аналіз показав, що в даному на-
прямку є великі резерви підвищення продук-
тивності управлінської праці та якості прийня-
тих рішень на державному підприємстві. Це є 
основною передумовою скорочення витрат, що 
породжуються діяльністю системи управління. 
На основі системного підходу пропонуємо про-
вести реорганізацію управлінських процесів. 
В результаті відбудеться зниження рівня бюро-
кратизації до величин раціональної достатності, 
різке скорочення документообігу і вивільнення 
управлінського штату в межах 5–10%. За вдяки 
цьому підвищиться обґрунтованість і результа-
тивність проектів, планів та інвестиційних про-
грам. Запропоновані заходи дозволять підняти 
ефективність діяльності державного підприєм-
ства та стати основою для подальших поліпшень. 
Застосування методів ощадливого виробництва 
дозволить отримувати істотні результати без 
капітальних вкладень. Ефект від впровадження 
методів ощадливого виробництва може бути ви-
ражений економією витрат в гривнях, а також 
вивільненням площ, скороченням часу доставки, 
скороченням втрат підвищенням рівня безпеки 
праці, та виявленням додаткових витрат, які в 
процесі роботи.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация
В условиях cучаcнои экономики, активного развития предпринимательства, модернизации государственного Сектора 
значительно зминюетьcя змиcт организационных, управлинcьких, Социальная-экономических видноcин как в cиcтеми 
государственного управления, так и в управлении на уровне отдельного прeдприятия. Непредсказуемость и неста-
бильность внешней среды, скорость изменений, происходящих в любом случае, будут расти и дальше. Итак, управ-
лению необходимо адаптироваться не только к нынешних условиях, но и обеспечивать свою конкурентоспособность 
длительный период. В реальности внешние и внутренние связи экономических систем постоянно меняются, меняются 
условия функционирования традиционных структур управления, меняются их элементы. Стремительное развитие 
технологий, многообразие предлагаемых товаров и услуг, сокращение их жизненного цикла, появление конкурен-
тоспособных организаций, повышение требований покупателей, увеличение объемов и скорости получения инфор- 
мации – все это происходит во внешней среде, заставляя предприятия искать новые подходы для их управления. 
Целью научного исследования является определение направлений совершенствования системы управления государ-
ственным предприятием в современных условиях и разработке комплекса мероприятий, направленных на форми-
рование эффективных организационных структур управления. Дано определение терминов «управление», «система 
управления», «методы управления» и представлено обобщение существующих подходов к их пониманию. Предложе-
ны пути совершенствования системы управления для двух групп государственных предприятий. Предложены мето-
дологические подходы, которые наиболее характерно подходят к государственным предприятиям. Сформулированы 
направления совершенствования системы управления государственным предприятием. Проанализированы существу-
ющие подходы к построению системы управления на предприятии. Реорганизация государственного предприятия 
предусматривает изменение руководящего функционирования в направлении улучшения качества управления, по-
вышение эффективности оказания услуг. Проведенный анализ показал необходимость совершенствования системы 
управления предприятия государственной формы собственности с помощью комбинированной модели управления, 
которая позволит целостно развивать хозяйственный комплекс страны. Соответственно, при таких условиях государ-
ство включает другие рычаги для развития отечественной экономики. Ведь перед ней не стоит задача максимизации 
прибыли.
Ключевые слова: анализ, управление, система, элемент, государственное предприятие.
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IMPROVEMENT OF THE STATE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM  
THROUGH REORGANIZATION OF MANAGEMENT PROCESSES

Summary
In the current economy, active development of entrepreneurship, modernization of the public sector, the content of 
organizational, managerial, socio-economic relations changes significantly both in the system of public administration and 
in management at the level of individual enterprise. The unpredictability and instability of the external environment, the 
speed of change that will take place, in any case, will continue to grow. Therefore, management needs to adapt not only 
to current conditions, but also to ensure its competitiveness for a long time. In reality, the external and internal relations 
of economic systems are constantly changing, the conditions of functioning of traditional management structures are 
changing, their elements are changing. The rapid development of technology, diversity of goods and services, shortening 
their life cycle, the emergence of competitive organizations, increasing customer demand, increasing the volume and speed 
of information – all this is happening in the external environment, forcing companies to seek new approaches to their 
management. Purpose. The purpose of scientific research is to determine areas for improving the management system of 
a state-owned enterprise in modern conditions and to develop a set of measures aimed at forming effective organizational 
management structures. The definitions of the terms "management", "management system", "management methods" 
are given and the generalization of the existing approaches to their understanding is presented. Ways to improve the 
management system for two groups of state-owned enterprises are proposed. Methodological approaches that are most 
typical for state-owned enterprises are proposed. The directions of improvement of the management system of the state 
enterprise are formulated. The existing approaches to building a management system at the enterprise are analyzed. The 
reorganization of a state-owned enterprise involves a change in management in the direction of improving the quality of 
management, improving the efficiency of services. The analysis showed the need to improve the management system of 
state-owned enterprises using a combined management model that will allow the holistic development of the economic 
complex of the country. Accordingly, under such conditions, the state includes other levers for the development of the 
domestic economy. After all, it does not face the task of profit maximization.
Key words: analysis, management, system, element, state enterprise.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ  
РЕЗУЛЬТАТІВ ЩОРІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

У статті висвітлено актуальність дослідження питання документального оформлення інвентаризації основних засобів. 
Досліджено особливості документального оформлення результатів щорічної інвентаризації основних засобів. З’ясовано 
актуальність проблем документування результатів інвентаризації. Виокремлено та описано документи, які застосову-
ють при оформленні інвентаризації основних засобів. Надано практичні рекомендації, аби покращити первинний облік 
основних засобів при інвентаризації.
Ключові слова: документування, звіряльна відомість, інвентаризаційний опис, інвентаризація, основні засоби, про-
токол інвентаризаційної комісії.

Постановка проблеми. Інвентаризація осно-
вних засобів сьогодні – це не лише теоретичне 
підґрунтя бухгалтерського обліку і господар-
ського контролю над основними засобами, але й 
організаційна форма, яка використовується для 
оцінки фактичного стану основних засобів, під-
вищення ефективності використання основних 
засобів, контролю за роботою матеріально-відпо-
відальних осіб, а також виявлення порушень в 
організації обліку основних засобів, і причин, які 
породжують відхилення між його фактичною на-
явністю і даними обліку.

Недоліки в документальному забезпечен-
ні інвентаризації основних засобів призво-
дять до суттєвого зниження її ефективності та 
об’єктивності, сприяють її формальному про-
веденню. За таких умов у повній мірі не може 
бути реалізована мета та виконані всі завдання 
інвентаризації.

Дослідження історичних витоків інвентари-
зації є важливою передумовою розробки теоре-
тичних засад інвентаризації як елементу методу 
обліку і методичного прийому контролю, напра-
цювання нових підходів до практичного здій-
снення інвентаризаційного процесу. Саме тому, 
вивченню цієї проблеми присвятили свої наукові 
праці такі відомі вітчизняні і зарубіжні вчені, як 
Бардаш С.В., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Ку-
жельний М.В., Маздоров В.А., Метьюс М.Р., Па-
лій В.Ф., Перера М.Х.Б., Соколов Я.В. та інші.

Постановка завдання. Метою статті є розгля-
нути особливості документального оформлення 
результатів щорічної інвентаризації основних 
засобів на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
вентаризація на підприємстві незалежності від 
форми власності проводиться з метою забезпе-
чення достовірності даних бухгалтерського облі-
ку та фінансової звітності підприємства. Під час 
інвентаризації актів і зобов’язань перевіряються 
і документально підтверджуються їх наявність, 
стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. 

Основними завданнями інвентаризації є:
– виявлення фактичної наявності основних 

засобів;

– установлення лишку або нестачі основних 
засобів шляхом зіставлення фактичної наявності 
з даними бухгалтерського обліку;

– перевірка правил утримання і експлуатації 
основних засобів;

– перевірка реальності вартості зарахованих 
на баланс основних засобів.

Крім того, при інвентаризації інвентаризацій-
ної комісії доведеться виявити застарілі акти-
ви, які можуть підлягати списанню (ліквідації). 
Звернути увагу на основні засоби, які не вико-
ристовуються і відповідно можуть бути переве-
дені на консервацію або продані.

При виявленні придатних для використання 
об’єктів основних засобів, залишкова вартість 
яких дорівнює нулю, комісією оформляється про- 
позиція про визначення їх справедливої та лікві-
даційної вартості.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:
– перед складанням річної фінансової звіт-

ності;
– у разі передачі майна державного підприєм-

ства або бюджетної установи в оренду, приватиза-
ції майна державного підприємства, перетворення 
державного підприємства, передачі державного 
підприємства (його структурних підрозділів) або 
бюджетної установи до сфери управління іншого 
органу управління (на дату передачі), крім пере-
дачі в межах одного органу управління;

– у разі зміни матеріально відповідальних осіб;
– у разі встановлення фактів крадіжок або 

зловживань, псування цінностей (на день вста-
новлення таких фактів) в обсязі, визначеному 
керівником підприємства;

– за судовим рішенням або на підставі на-
лежним чином оформленого документа органу, 
який відповідно до закону має право вимагати 
проведення такої інвентаризації.

– у разі техногенних аварій, пожежі чи сти-
хійного лиха (на день після закінчення явищ) в 
обсязі, визначеному керівником підприємства;

– у разі припинення підприємства;
– у разі переходу на складання фінансової 

звітності за міжнародними стандартами (на дату 
такого переходу);
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– в інших випадках, передбачених законо-
давством.

При інвентаризації основних засобів слід вра-
ховувати наступні правила: 

– інвентаризують такі основні засоби: власні 
основні засоби, основні засоби на відповідально-
му зберіганні, основні засоби в ремонті, основні 
засоби, передані або прийняті в оренду (лізинг). 
Причому комісії потрібно сформувати окремі ін-
вентаризаційні документи на такі групи об’єктів. 
Інвентаризаційні документи на орендовані осно-
вні засоби або знаходяться на відповідальному 
зберіганні складають у двох примірниках; 

– перед початком інвентаризації треба чітко 
визначитися, що є інвентарним об’єктом осно-
вних засобів, щоб правильно внести інвентарні 
номери до описів. Причому інвентарні номери не 
повинні змінюватися протягом строку корисного 
використання об’єкта; 

– до початку інвентаризації слід перевірити 
наявність і стан інвентарних карток обліку осно-
вних засобів, технічних паспортів, документів, що 
засвідчують право власності на об’єкт основних 
засобів, і при необхідності внести зміни в них; 

– однотипні об’єкти основних засобів, які 
мають однакову вартість, і одночасно введені в 
експлуатацію, закріплені за однією матеріально 
відповідальною особою і враховуються в інвен-
тарних картках групового обліку; 

– комісія вносить в інвентаризаційний доку-
мент із зазначенням кількості таких предметів і 
загальної вартості; 

– в разі встановлення комісією факту непри-
датності використання об’єкта основних засобів і 
недоцільність його відновлення, комісія повинна 
скласти окремий інвентаризаційний документ і 
оформити акт ліквідації основних засобів типової 
форми.

Проводити інвентаризацію повинна спеціаль-
на комісія. Її склад затверджує керівник компа-
нії своїм наказом. До комісії можна включати ад-
міністративно-управлінський персонал, а також 
фахівців інших служб і відділів.

Матеріально відповідальні співробітники бути 
в складі комісії не можуть. Такі працівники 
зобов’язані бути присутніми при ревізіях.

Комісія оглядає основні засоби і перевірять їх 
відповідність даним в бухгалтерському обліку за 
такими параметрами:

– повне найменування;
– призначення, основні технічні або експлуа-

таційні показники;
– інвентарні і заводські номери;
– номери паспортів обладнання, що містить 

дорогоцінні метали;
– рік випуску;
– кількість об’єктів. 
Перед початком інвентаризації бухгалтер-

ській службі підприємства доведеться підготува-
ти оформлену раніше первинну документацію з 
обліку основних засобів, яка зберігається в бух-
галтерії. Зокрема, документи, що складалися при 
введенні об'єкта в експлуатацію, Акти прийман-
ня-передачі (внутрішнього переміщення) осно-
вних засобів (форма № ОЗ-1), акти на списання 
основних засобів (форма № ОЗ-3), Інвентарна 
картка обліку основних засобів ( форма № ОЗ-6). 

Не слід забувати про Акти приймання-здачі від-
ремонтованих, реконструйованих і модернізова-
них об’єктів (форма № ОЗ-2).

Матеріально відповідальним особам потрібно 
підготувати Інвентарний список основних засобів 
(форма № ОЗ-9). Документ застосовується для 
пооб'єктного обліку основних засобів за місцем 
їх знаходження (експлуатації). Дані цього доку-
мента повинні бути тотожними записам в інвен-
тарних картках обліку основних засобів (форма 
№ ОЗ-6), які ведуться в бухгалтерії. Варто за-
значити, що до основних інвентаризаційних до-
кументів профільне Положення № 879 зарахо-
вує: інвентаризаційний опис; акт інвентаризації; 
звіряльну відомість; протокол інвентаризаційної 
комісії [1].

Матеріали інвентаризації можуть бути за-
повнені як рукописним способом, так і за допо-
могою електронних засобів обробки інформації  
(п. 14 розділ ІІ Положення № 879) [1].

Інвентаризаційні описи призначено для фік-
сування:

– наявності, стану й оцінки власного майна 
підприємства;

– активів, що належать іншим господарським 
суб’єктам та обліковуються при цьому на поза-
балансі.

Таким описом зручно користуватися під час 
інвентаризації необоротних активів, зокрема й 
основних засобів. Описи складають окремо за 
місцезнаходженням активів і за особами, які від-
повідають за їх зберігання (далі – МВО). На кож-
ній сторінці інвентаризаційного опису вказують 
число порядкових номерів активів і загальну їх 
кількість прописом. В описах активи відобража-
ють за найменуваннями в кількісних одиницях 
вимірювання, прийнятих в обліку, з можливим 
виділенням за субрахунками та номенклатурою, 
окремо за місцезнаходженням таких цінностей 
та особами, відповідальними за їх зберігання.

Усі активи, записані на відповідній сторінці, 
сумують незалежно від того, у яких одиницях 
вимірювання (штуках, метрах, кілограмах тощо) 
їх відображено. МВО дають в інвентаризаційно-
му описі розписки про те, що до початку інвента-
ризації всі прибуткові й видаткові документи на 
активи здано до бухгалтерії, що всі цінності, які 
надійшли під їх відповідальність, оприбутковано, 
а ті, що вибули, списано.

На активи, що перебувають у дорозі, не опла-
чену у строк покупцями відвантажену продукцію 
(товари) та активи, що перебувають на складах 
інших підприємств (на відповідальному зберіган-
ні, на комісії, у переробці), складають окремі ін-
вентаризаційні описи (п. 10 розд. ІІ Положення 
№ 879) [1].

Під час перерви в роботі інвентаризаційної 
комісії (робочої інвентаризаційної комісії) інвен-
таризаційні описи повинні зберігатися в закри-
тому приміщенні, де проводять інвентаризацію 
(п. 8 розд. ІІ Положення № 879) [1]. В описах 
записи роблять послідовно в кожному рядку на 
окремому аркуші (крім останнього), мають бути 
заповнені всі рядки. На останніх аркушах неза-
повнені рядки прокреслюють. 

При виявленні придатних для використання 
об’єктів основних засобів, залишкова вартість 
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яких дорівнює нулю, постійно діючою (робочою) 
інвентаризаційною комісією оформлюється про-
позиція про визначення їх справедливої та лікві-
даційної вартості. Основні засоби, які не придат-
ні до експлуатації і не підлягають відновленню, 
включаються до окремої Інвентаризаційний опис. 
Після оформлення Інвентаризаційні описи осно-
вних засобів передаються в бухгалтерію для 
складання порівнювальної відомості результатів 
інвентаризації основних засобів.

Остаточну перевірку відомостей про інвента-
ризовані основні засоби проводять за допомогою 
звіряльних відомостей. У них відображають роз-
біжності між даними бухгалтерського обліку й 
інформацією, наведеною в описах та актах. Для 
цього оформлені належним чином описи й акти 
передають бухгалтерській службі (бухгалтеру) 
для перевірки, виявлення розбіжностей між да-
ними бухгалтерського обліку й фактичними да-
ними, установленими у процесі інвентаризації. 
Вартість лишків і нестач цінностей у звіряль-
них відомостях наводять відповідно до їх оцінки 
в регістрах бухгалтерського обліку. На активи, 
що належать іншим підприємствам, слід скласти 
окремі звіряльні відомості, копії яких потрібно 
надіслати власнику (п. 20 розд. ІІ Положення № 
879) [1]. Під час роботи з відомостями бухгал-
терія підприємства перевіряє всі розрахунки в 
отриманих актах та описах. Факт проведення 
таких перевірок засвідчується підписами осіб, 
які їх проводили (на останніх сторінках доку-
ментів).

Завершує ланцюжок інвентаризаційних доку-
ментів протокол, у якому фіксують узагальнені 
дані й ухвалені рішення щодо результатів інвен-
таризації. У ньому наводять, зокрема: причини 
нестач, втрат, лишків та пропозиції щодо за-
рахування внаслідок пересортиці, списання не-
стач у межах норм природного убутку, а також 
понаднормових нестач і втрат від псування цін-
ностей із зазначенням причин і вжитих заходів 
щодо запобігання таким втратам і нестачам.

Підприємства можуть додавати до протоко-
лів іншу інформацію, яка є суттєвою для при-
йняття рішень щодо визнання й оцінки активів 
та розкриття відповідної інформації у фінансовій 
звітності (п. 1 розд. IV Положення № 879) [1]. 
Протокол інвентаризаційної комісії затверджує 
керівник підприємства протягом 5 робочих днів 
після завершення інвентаризації (п. 2 розд. IV 
Положення № 879) [1]. На підставі затверджено-
го протоколу результати інвентаризації відобра-
жають у бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності того звітного періоду, у якому завер-
шено інвентаризацію (п. 3 розд. IV Положення  
№ 879) [1]. Матеріали інвентаризації (описи, 

акти, звіряльні відомості, протоколи) потрібно 
оформлювати не менше ніж у двох примірниках.

Актуальним є вирішення питання стосовно 
використання типових форм інвентаризаційних 
документів. Обов’язку використовувати якісь 
конкретні форми інвентаризаційних документів 
законодавством на даний момент не передба-
чується. Хоча є застереження, щоб дані форми 
складалися з урахуванням вимог Положенням 
«Про документальне забезпечення записів у бух-
галтерському обліку» № 88 [2].

Отже, можна скористатися одним із трьох 
способів.

Перший спосіб передбачає, що підприємство 
використовує інвентаризаційні форми, затвер-
джені архаїчною, але формально чинною По-
становою «Про затвердження форм первинної 
облікової документації для підприємств і органі-
зацій» № 241 [3]. Звісно, у цьому випадку типові 
форми доведеться все ж таки актуалізувати, до-
давши до них необхідну деталізацію й реквізити.

При другому способі підприємство запро-
ваджує в себе «бюджетні» форми, передбачені 
Наказом «Про затвердження типових форм для 
відображення бюджетними установами резуль-
татів інвентаризації» № 572 [4]. Затверджені цим 
Наказом типові форми можна застосовувати всім 
без винятку юридичним особам. 

Якщо жоден із цих варіантів не влаштовує, 
то можна сміливо винайти власні форми або 
вдосконалити під свої потреби попередньо за-
пропоновані. Головне – дотримуватися згадано-
го вище застереження щодо врахування вимог 
Положення про документальне забезпечення за-
писів у бухгалтерському обліку № 88 [2]. Власні 
або вдосконалені типові форми варто затвердити 
наказом керівника підприємства. Щоб не вида-
вати окремий наказ, підприємство може закрі-
пити бланки цих форм, наприклад наказом про 
затвердження положення про інвентаризацію на 
підприємстві. Для цих цілей також може згоди-
тися наказ про організацію бухгалтерського об-
ліку або наказ (положення) про облікову політи-
ку підприємства. У цьому випадку власні форми 
варто зафіксувати у вигляді додатків до наказу.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
враховуючи вищесказане, можна стверджувати, 
що існує об’єктивна необхідність вдосконалення 
документального забезпечення інвентаризацій-
ного процесу. На наш погляд, така робота має 
складатись з трьох етапів: 1) виявлення недоліків 
в існуючих документах та об’єктивної потреби в 
створенні нових; 2) вироблення переліку вимог, 
яким повинен відповідати той чи інший документ 
відповідно до його призначення; 3) розробка фор-
ми документу та порядку його складання.
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Summary
The article highlights the relevance of the study of the documentation of inventory of fixed assets. The peculiarities of 
documenting the results of the annual inventory of fixed assets are studied. The urgency of the problems of documenting 
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Key words: documentation, collation sheet, inventory list, inventory, fixed assets, protocol of the inventory commission.



РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ100

4 (30), листопад 2020

УДК 658

Радчук Анастасія Михайлівна
студентка

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглядається сутність оцінювання ефективності корпоративного управління для його зацікавлених сторін та 
подальших результатів господарської діяльності. Охарактеризовано метод оцінки ефективності корпоративного управ-
ління на основі вартісно-орієнтованого підходу, а також визначено ключові її напрями, які полягають в дослідженні 
показників, що характеризують інвестиційну привабливість підприємства, серед яких: ринкова вартість підприємства, 
операції з цінними паперами, показники дивідендної дохідності. Сутність методу полягає в тому, що він є джерелом 
інформації, яка надає об’єктивну інформацію зацікавленим сторонам підприємства, що базується на звітності під-
приємства. Оцінювання ефективності корпоративного управління було розглянуто на основі публічного акціонерного 
товариства «Мотор Січ», яке сьогодні є одним із ключових машинобудівних підприємств України. За результатами 
оцінки корпоративного управління на базі результатів діяльності підприємства було охарактеризовано проблеми та 
можливості даного підприємства в його подальшій діяльності, а також сформовано ключові висновки дослідження.
Ключові слова: корпоративне управління, ефективність, стейкхолдери, вартісно-орієнтований підхід, ринкова вар-
тість, цінні папери, акції, інвестиційна привабливість, дивіденди.

Постановка проблеми. Діяльність будь-якого 
підприємства супроводжується його невід’ємною 
складовою – відносинами, що пов’язані з про-
цесами управління, які й визначають його як 
складну організаційно-економічну систему. Для 
підприємств корпоративного типу характерний 
особливий вид реалізації вищезазначеної скла-
дової, який прийнято визначати корпоративним 
управлінням. За своєю сутністю управлінські 
відносини такого виду спрямовані на досягнення 
балансу інтересів усіх учасників корпоративних 
відносин: акціонерів, менеджерів та стейкхол-
дерів, які вбачають особисту вигоду від їхньо-
го здійснення. Ступінь реалізації інтересів ви-
щезазначених суб’єктів визначає ефективність 
корпоративного управління, яка є визначальною 
характеристикою діяльності підприємств корпо-
ративного типу.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає в формуванні методики оцінки ефектив-
ності корпоративного управління на базі резуль-
татів його господарської діяльності, що відображе-
ні у фінансовій звітності, відповідно до принципу 
вартісно-орієнтованого підходу її оцінки.

Виклад основного матеріалу. Результати оці-
нювання ефективності корпоративного управ-
ління є важливим інформаційним джерелом не 
тільки для менеджменту товариства, але й для 
його ділових партнерів, визначаючи умови вза-
ємовідносин з ними, а також для навних та по-
тенційних акціонерів, для яких воно постає інди-
катором інвестиційної привабливості. Управлінці 
акціонерних товариств можуть використовувати 
таку інформацію в цілях визначення стратегіч-
них напрямів розвитку та резервів його забез-
печення, що становлять основу планування ді-
яльності товариства.

Оцінювання ефективності корпоративного 
управління дає можливість: визначити рівень 
реалізації інтересів та прав усіх, без винятку, 
зацікавлених сторін корпоративних відносин 
якісним та кількісним шляхом разом із відпо-
відним визначенням відповідних проблем кор-
поративного управління; визначити величини 

впливу різноманітних факторів визначений стан 
провадження такого виду управління, а також 
провадити якісну організацію корпоративних 
відносин з метою покращення ефективності ді-
яльності підприємства в подальших періодах ді-
яльності.

При оцінюванні факторів впливу на ефектив-
ність корпоративного управління акціонерного 
товариства слід в першу чергу опиратися на по-
казники результатів його фінансово-господар-
ської діяльності, що відображаються в ринковій 
вартості підприємства, оскільки вони визнача-
ють не тільки ступінь ефективності проваджен-
ня корпоративного управління з точки зору вар-
тісно-орієнтованого підходу, але й разом із цим 
виражають ефективність практичної реалізації 
принципів корпоративного управління як вза-
ємовизначальної складової. 

Окрім цього, слід також наголосити на тому, 
що провадження дослідження таким чином дає 
змогу розглянути ті фактори впливу, які можуть 
бути регламентовані безпосередньо самим під-
приємством, що, відповідно, визначає можливість 
формування чітких напрямів розвитку діяльнос-
ті на основі об’єктивних кількісних показників. 
Було визначено, що дослідження ефективності 
корпоративного управління на базі вартісно-орі-
єнтованого підходу слід провадити шляхом діа-
гностики таких факторів:

– обіг та вартість цінних паперів; 
– ринкова капіталізація цінних паперів під-

приємства; 
– показники дивідендної дохідності акцій.
Значеннями результатів фінансово-господар-

ської діяльності визначається ринкова вартість 
акцій, й, відповідно, ринкова капіталізація ак-
ціонерного товариства, яка є прямим індикато-
ром інвестиційної привабливості підпримства на 
ринку та його конкурентоспроможності. Для того, 
щоб розрахувати ефективність котирування цін-
них паперів ПАТ «Мотор Січ» на фондових бір-
жах, слід визначити показники номінальної та 
ринкової вартості акцій для розрахунку коефіці-
єнту котирування акцій акціонерного товариства 
та його ринкової капіталізації:



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 101

4 (30), November 2020

Протягом усіх досліджуваних періодів кіль-
кість акцій в обігу була незмінною, що свідчить 
про відсутність операцій, пов’язаних із викупом 
цінних паперів та їхнім подальшим анулювання, 
а також з додатковою емісією акцій. ПАТ «Мотор 
Січ» здійснювало емісію акцій простого типу, без 
випуску акцій привілейованого типу. Номінальна 
вартість 1 простої акції товариства не змінюва-
лася протягом досліджуваних періодів та стано-
вила 135 гривень.

Ринкова вартість такої акції різниться на фон-
дових ринках, – Українська біржа та ПФТС, на 
яких ПАТ «Мотор Січ» здійснює торгівлю цінни-
ми паперами. Проте, для цих двох груп показників 
ринкової вартості акцій спостерігається однакова 
тенденція щодо поступового зростання їхніх зна-
чень за досліджуваними періодами, зокрема: рин-
кова вартість 1 простої акції на фондовому ринку 
«Українська біржа зросла на 104,88% (з 1800 грн., 
станом на 31.12.2013 до 3687,9 грн., станом на 
31.12.2017), в свою чергу на ринку «ПФТС» ринко-
ва вартість зросла на 109,7% (з 1745,2 грн., станом 
на 31.12.2013, до 3659,6, станом на 31.12.2017). 

Виходячи з цього, спостерігається також й тен-
денція до зростання значень показників коефіці-
єнту котирування акцій на обох фондових біржах, 
що є позитивом для досліджуваного акціонерного 
товариства. Таким чином, протягом досліджува-
них періодів значення коефіцієнту котирування 
акцій зросли на такі ж самі значення, як і показ-
ники ринкової вартості акцій, оскільки номінальна 
вартість акцій була незмінною.

Відповідно до зростання ринкової вартості ак-
цій ПАТ «Мотор Січ» протягом усіх досліджува-
них періодів, зростала також й ринкова капіта-
лізація компанії. На «Українській біржі» ринкова 
капіталізація досліджуваного акціонерного това-
риства зросла на 104,88% (з 3.74 млрд. грн. до 
7.66 млрд. грн.), а на «ПФТС» показники капі-
талізації зросли на 109,7% (з 3.62 млрд. грн. до 
7.6 млрд. грн.). Такі вагомі значення ринкової  
капіталізації дають змогу характеризувати  
ПАТ «Мотор Січ» як одне із найбільш потужних 
вітчизняних підприємств.

Зважаючи на те, що підприємство веде свою 
діяльність як на внутрішньому ринку збуту в 
Україні, так і здійснює водночас зовнішньоеко-
номічну діяльність. На основі цього, варто порів-
няти ринкову капіталізацію ПАТ «Мотор Січ» з 
її основними конкурентами на міжнародних рин-
ках збуту в еквіваленті до долара США:

З вищезазначених даних, можна зробити ви-
сновок про те, що ПАТ «Мотор Січ» будучи одним 
з найбільш потужних українських підприємств, 
має досить низьку конкурентоспроможність на 
міжнародних ринках збуту, оскільки ринкова 
капіталізація основних глобальних конкурентів 
в галузі діяльності досліджуваного підприємства 
є в сотні разів більшою. Це спричинено тим, що 
ці підприємства отримують державну підтрим-
ку шляхом фінансування та розробки норм за-
конодавства, котрі б сприяли розвитку їхнього 
бізнесу. У валютному еквіваленті ПАТ «Мотор 
Січ» має доволі такі низькі значення ринкової 
капіталізації, порівняно з конкурентами, за всіма 
досліджуваними періодами, що спричинюється 
також негативним впливом інфляції та макро-
економічної нестабільності України. Якщо порів-
нювати капіталізацію досліджуваного акціонер-
ного товариства на ринку «Українська біржа» 
з капіталізацією найближчого визначеного кон-
курента станом на кінець 2017 року, то слід за-
уважити, що капіталізація Rolls-Royce Holdings 
є вищою більш ніж в 77 разів за капіталізацію 
ПАТ «Мотор Січ» (20,91 млрд. дол., порівняно з 
0,271 млрд. дол.). В свою чергу від лідера галу-
зі «Мотор Січ» відстає ще більше, оскільки рин-
кова капіталізація General Electric в 552 рази 
більша за капіталізацію ПАТ «Мотор Січ» 
(150,72 млрд. дол., порівняно з 0,271 млрд. дол.). 
Це свідчить про те, що вітчизняному підприєм-
ству досить таки складно конкурувати з глобаль-
ними гігантами в своїй галузі.

Окрім, вищезазначеного методу розрахунку 
ринкової вартості (капіталізації) ПАТ «Мотор 
Січ» варто провести також відповідний роз-
рахунок шляхом капіталізації доходів товари-
ства. Такий підхід дозволяє визначити ринкову 
капіталізацію на основі середньозваженої вар-
тості капіталу (WACC) як коефіцієнта капіта-
лізації, що, в порівнянні з попереднім підхо-
дом, дає змогу здійснити розрахунок на основі 
об’єктивного показника, що не залежить від 
операцій на фондових ринках, які доволі часто 
бувають спекулятивними. Проведемо розраху-
нок ринкової вартості ПАТ «Мотор Січ», спер-
шу розкривши основні елементи розрахунку 
WACC: 

WACC r
ВК

ВК ПК
r

ПК

ВК ПК
Tk p� �

�
� �

�
� �� �1 , 

де: rk  – реальна ставка власного капіталу;

Таблиця 1
Коефіцієнт котирування акцій та ринкова капіталізація ПАТ "МОТОР СІЧ"

Показник
Періоди

2013 2014 2015 2016 2017
Кількість акцій в обігу 2077990 2077990 2077990 2077990 2077990
Номінальна вартість 1 акції, грн. 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00
Ринкова вартість 1 акції (Українська біржа), грн. 1800,00 2472,00 1970,40 1865,70 3687,90
Ринкова вартість 1 акції (ПФТС), грн. 1745,20 2481,00 1965,52 1860,50 3659,60
Курс акцій (Українська біржа – далі «УБ») 13,33 18,31 14,60 13,82 27,32
Курс акцій (ПФТС) 12,93 18,38 14,56 13,78 27,11
Ринкова капіталізація компанії (УБ), грн. 3740382000 5136791280 4094471496 3876905943 7663419321
Ринкова капіталізація компанії (ПФТС), грн. 3626508148 5155493190 4084330905 3866100395 7604612204

Джерело: розроблено автором на основі [1]
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 – частка власного капіталу в дже-

релах засобів товариства;
rp  – ставка позичкового капіталу, 
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Фінансові витрати грн
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ВК ПК+  – частка позичкового капіталу в 

джерелах засобів товариства;
T  – ставка податку на прибуток [6, c. 148–150].
На основі вищезазначеного відобразимо роз-

рахунок середньозваженої вартості капіталу для 
ПАТ «МОТОР СІЧ» на основі даних фінансової 
звітності підприємства:

За проведеним розрахунком ринкової вартості 
акціонерного товариства можна визначити дина-
міка реальної ставки власного капіталу залежа-
ла від пропорційних змін в обсягах чистого при-
бутку досліджуваного акціонерного товариства 
та вартості одиниці його цінних паперів на ринку. 
Таким чином, в періоді з 2013 по 2015 рік, її зна-
чення зростає на 124,08% (з 36,38% до 81,52%) за 
рахунок відповідного зростання величини ринко-
вої вартості 1 простої акції на 9,47% (з 1800 грн. 
до 1970,4 грн., Українська біржа), навіть попри 
зростання  обсягів  чистого прибутку на 1 просту 
акцію на 152,4% (з 634,84 грн. до 1602,34 грн.). Що-
правда, в періоді з 2015 по 2017 рік, її значення 
зменшується на 49,93% (з 81,52% до 40,82%), за 
рахунок стрімкого зростання вартості 1 простої 
акції на 87,17% (з 1970,4 грн. до 3687,9 грн.), а та-
кож за рахунок зменшення обсягів чистого при-
бутку на 1 просту акцію на 6.76% (з 1602,34 грн. 
до 1494,03 грн.). В свою чергу, значення ставки 
позикового капіталу зростають протягом всьо-
го досліджуваного періоду на 118,75% (з 1,12% 
до 2,45%). Це відбулося за рахунок більшого 
зростання обсягу фінансових витрат на 544,78%  
(з 31898 тис. грн. до 205672 тис. грн.) над зростанням 
обсягу зобов’язань на 194,3% (з 2 853 779 тис. грн. 
до 8 398 778 тис. грн.). Відповідно, частки власно-
го капіталу за всіма досліджуваними періодами 
зменшилося на 4% (з 70% до 66%), а значення 
частки позичкого капіталу зросло на 4% (з 30% 
до 34%). Виходячи з усього вищезазначеного, 

значення середньозваженої вартості капіталу 
варіювалося за всіма досліджуваними періода-
ми та продемонструвало зростання за ними на 
7,36% (з 25,8% до 27,7%). Відповідно до цього, 
значення ринкової капіталізації зросло на 88,45%  
(з 8.01 млрд. грн. до 15,09 млрд. грн.) за рахунок 
відповідного зростання фінансового результату 
до оподаткування на 102,89% (з 2063549 тис. грн. 
до 4186755 тис. грн.) за всіма досліджуваними пе-
ріодами.

Слід також зауважити, що ключовим аспек-
том діяльності будь-якого акціонерного това-
риства є його інвестиційна привабливість, яка 
визначається не виключно результатами фінан-
сово-господарської діяльності підприємства, але 
й також показниками, що характеризують ви-
году для акціонера від вкладення власного ка-
піталу. Виходячи з того, що будь-який інвестор 
не може бути акціонером, а кожен акціонер є ін-
вестором, варто наголосити на тому, що ця ви-
года виражається здебільшого показниками, що 
пов’язані з обсягами нарахованих та сплачених 
акціонерам дивідендів. Для визначення рівня за-
доволення інтересів акціонерів ПАТ «Мотор Січ» 
необхідно розрахувати динаміку показників ди-
відендної прибутковості акцій, яку для зручності 
слід подати у вигляді наступної таблиці:

Вищерозраховані показники дивідендної при-
бутковості акцій ПАТ «Мотор Січ» демонстру-
ють високі показники дивідендного забезпечення 
акцій чистим прибутком, за яким спостеріга-
ється позитивна тенденція до подальшого зрос-
тання, оскільки за всіма досліджуваними пе-
ріодами її значення зросло більш ніж на 135%  
(з 634,84 грн. до 1494,03 грн.). Показники диві-
дендної дохідності акцій демонструються зрос-
тання до передостаннього періоду включно на 
144,44% (з 0,09 до 0,22). Значення дивідендного 
виходу є більш менш стабільними до передос-
таннього досліджуваного періоду включно та 
коливаютсья в межах від 0,02 до 0,03. Значення 
коефіцієнту дивідендного покриття коливаються 
від обсягу сплачених дивідендів обернено про-
порційно до значень показника дивідендного ви-
ходу. Зростання значень коефіцієнту Тобіна за 
всіма досліджуваними періодами на 2% визначає 
подальшу позитивну тенденцію до зростання ін-
вестиційної привабливості ПАТ «Мотор Січ».

За кількісними індикаторами ефективності кор-
поративного управління, показниками результатів 

Таблиця 2
Порівняльний аналіз ринкової капіталізації ПАТ «Мотор Січ» з найближчими конкурентами  

на міжнародних ринках збуту 

Курс долара
Періоди

2013 2014 2015 2016 2017
7,99 15,77 24,00 27,19 28,07

Ринкова капіталізація ПАТ «Мотор Січ» (УБ), млрд. дол. 0.468 0.326 0.171 0.143 0.273
Ринкова капіталізація ПАТ «Мотор Січ» (ПФТС), млрд. дол. 0.454 0.327 0.171 0.142 0.271
United Technologies (Pratt & Whitney) 103.5 105.93 86.28 91.38 101.88
Rolls-Royce Holdings 39.52 25.08 16.11 15.52 20.91
General Electric 281.57 256.78 316.22 282.2 150.72
Safran (Snecma/Turbomeca) 28.91 25.51 29.06 29.55 42.71
Lockheed Martin 47.45 61.74 67.75 73.5 91.59

Джерело: складено автором на основі [1]
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господарської діяльності, ПАТ «Мотор Січ» де-
монструє неабиякі досягнення, які виражаються 
не тільки в зростанні показників результатів фі-
нансово-господарської діяльності, але й зростанні 
ринкової капіталізації товариства протягом до-
сліджуваних періодів, зміцненні його фінансового 
стану та потужного фінансового забезпечення ди-
відендних виплат акціонерам. Проте, слід також 
зважати на те, що на міжнародних ринках збуту 
досліджуване товариство має досить сильних кон-
курентів, яким суттєво поступається за показника-
ми ринкової капіталізації у валютному еквівален-
ті як прямого індикатора конкурентоспроможності 
товариства. Показники дивідендної прибутковості 
цінних паперів товариства демонструють посту-
пове зростання протягом досліджуваних періодів, 
крім останнього, за яким не відбувалася виплата 
дивідендів акціонерам внаслідок непроведення за-
гальних зборів. Проте, саме за цими показниками 
спостерігалася тенденція до підвищення інвести-
ційної привабливості товариства.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, на основі всього вищезазначеного мож-
на зробити висновок про те, що використання 
моделей оцінки ефективності корпоративного 
управління на базі вартісно-орієнтованого під-
ходу може бути різноманітним з точки зору 
завдань дослідження, проте так чи інакше їх 
результати надають цілісну інформацію клю-
човим стейкхолдерам щодо результативності 
господарської діяльності підприємства, тенден-
цій її розвитку, резервів та можливостей, а та-
кож загроз, що можуть спіткати підприємство 
в майбутньому в його середовищі діяльності. 
Кількісні методи оцінки показників ефектив-
ності є об’єктивними, оскільки базуються на ре-
зультатах фінансової звітності та відображають 
неупереджену оцінку результатів діяльності. 
Дана методика в перспективі розвиватиметься 
новим інструментарієм, який допоможе стейк-
холдерам отримувати цінну інформацію в най-
більш короткі строки.

Таблиця 3
Ринкова капіталізація ПАТ "МОТОР СІЧ" за методом капіталізації доходу

Показник
Періоди

2013 2014 2015 2016 2017
Фінансовий результат до оподаткування, тис. грн. 2063549 2306857 4513049 2674030 4186755
Чистий прибуток на 1 просту акцію, грн. 634,84 750,9 1602,34 945,35 1494,03
Ринкова вартість 1 акції (УБ), грн. 1800,00 2472,00 1970,40 1865,70 3687,90
Ринкова вартість 1 акції (ПФТС), грн. 1745,20 2481,00 1965,52 1860,50 3659,60
Реальна ставка власного капіталу 0,3638 0,3027 0,8152 0,5081 0,4082
Фінансові витрати, тис. грн. 31898 70923 100003 190164 205672
Короткострокові зобов’язання, тис. грн. 2512779 3954303 5203623 5637842 6056520
Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 341000 256862 114539 2189387 2342258
Ставка позичкового капіталу 0,0112 0,0168 0,0188 0,0243 0,0245
Ставка податку на прибуток 0,18
Частка власного капіталу 0,70 0,65 0,68 0,65 0,66
Частка позичкового капіталу 0,30 0,35 0,32 0,35 0,34
WACC 0,258 0,201 0,563 0,336 0,277
Ринкова капіталізація компанії, грн. 8010768,3 11458941,2 8016852,7 7965386,9 15095896,7

Джерело: власна розробка автора

Таблиця 4
Динаміка показників дивідендної прибутковості акцій ПАТ «Мотор Січ»  

протягом 2013–2017 років

Показник
Періоди

Темп 
зростання за 
2013–2017 рр.,  

%

Темп  
приросту за 
2013–2017 рр.,  

%2013 2014 2015 2016 2017
Прибуток (дохід) на 1 акцію, 
(Earnings per share, EPS) 634,84 750,90 1602,34 945,35 1494,03 235% 135%

Коефіцієнт дивідендної дохідності 
акцій (dividend yield) 0,09 0,18 0,22 0,22 0,00 0% 100%

Коефіцієнт дивідендного виходу 
(dividend payout) 0,02 0,03 0,02 0,03 0,00 0% 100%

Коефіцієнт дивідендного покриття 
(dividend cover, DC) 52,90 31,29 53,41 31,51 0,00 0% 100%

Коефіцієнт Тобіна (q-ratio) 362,00 415,32 267,42 224,12 367,64 102% 2%

Джерело: власна розробка автора
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ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрена сущность оценивания эффективности корпоративного управления для его заинтересованных 
сторон и последующих результатов хозяйственной деятельности. Охарактеризован метод оценки эффективности кор-
поративного управления на базе ценностно-ориентированного подхода, а также определены ее ключевые направ-
ления, которые заключаются в исследовании показателей, что характеризуют инвестиционную привлекательность 
преприятия, среди них: рыночная стоимость предприятия, операции с ценными бумагами, показатели дивиденд-
ной доходности. Сущность метода заключается в том, что он есть источником информации, которая предоставляет  
объективную информацию заинтересованным сторонам предприятия, которая базируется на отчетности предприятия. 
Оценивание эффективности корпоративного управления было рассмотрено на базе предприятия ОАО «Мотор Сич», 
которое сегодня есть одним из ключевых промышленных предприятий Украины. За результатами оценки эффектив-
ности корпоративного управления на базе результатов деятельности предприятия были охарактеризованы проблемы 
и возможности данного предприятия в его последующей деятельности, а также сформировано ключевые выводы ис-
следования.
Ключевые слова: корпоративное управление, эффективность, стейкхолдеры, ценносно-оринтированный подход, ры-
ночная стоимость, ценные бумаги, акции, инвестиционная привлекательность, дивиденды.
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Summary
The article describes the essence of corporate management efficiency evaluation for the stakeholders and further business 
results. There was characterized the method of corporate management efficiency evaluation based on value-oriented 
approach and identified its key direction of evaluating, provided by the investing attractiveness indexes (business market 
value, securities operation, dividends yield) research as well. The essence of the method is in the fact, that it is the main 
source of information, that provide objective information based on corporate reporting for the stakeholders. The evaluation 
of corporate management efficiency considered on the public company “Motor Sich”, which is the one of the leading 
industrial companies in Ukraine. The results of corporate management efficiency evaluating on the base of business results 
provided the business problem identification and formation of the key research conclusions.
Key words: corporate management, efficiency, stakeholders, value-oriented approach, market value, securities, shares, 
investment attractiveness, dividends.
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АНАЛІТИЧНІ ЗАХОДИ ДОДАТКОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ  
ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ  

ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Конкурентоспроможність підприємств машинобудівної галузі в Україні є пріоритетним завданням державної ваги. 
Слід зазначити, що дана галузь в даний час знаходиться в стані повної стагнації, що обумовлює проведення науко-
вих досліджень ефективності випуску продукції даної галузі. Інвестиційна стратегія випуску конкурентоспроможної 
продукції може бувальщина побудована на теорії нижніх і вищих рівнів цін на інноваційну продукцію в порівнянні з 
діючою моделлю. В роботі запропоновано застосування схеми випереджаючої бази порівняння при плануванні тех-
ніко-експлуатаційних параметрів нового виду автотранспорту, що дозволить контролювати рівень витрат на їх ви-
робництво.
Ключові слова: конкурентоспроможність, ціна виробництва, машинобудування, інвестиції, аналіз, криза, планування, 
матеріальні витрати, ефективність.

Постановка проблеми. Підвищення конкурен-
тоспроможності продукції досягається шляхом 
проведення інституційних перетворень, розвитку 
виробництва високотехнологічних компонентів і 
матеріалів, застосування державних стандартів, 
що відповідають міжнародним вимогам, вдоско-
налення науково-технічного та кадрового забез-
печення [1, с. 10].

Основною стратегічною метою дослідженого 
підприємства на найближчі роки є підвищення 
конкурентоспроможності продукції та збільшен-
ня обсягів реалізації продукції.

Реалізація стратегічної мети підприємства пе-
редбачає:

– оновлення і розширення номенклатури про-
дукції, що випускається;

– впровадження та сертифікація систем ме-
неджменту якості виробництва на відповідність 
вимогам ISO серії 9000;

– технічне переозброєння виробництва із за-
міною застарілого морально і фізично зношеного 
обладнання, і технології на нові більш прогресив-
ні і сучасні;

– проведення комплексу заходів щодо зни-
ження собівартості продукції;

– подальший розвиток маркетингової діяль-
ності з метою завоювання і освоєння нових рин-
ків збуту;

– поліпшення гарантійного та сервісного об-
слуговування продукції підприємства у спожи-
вачів;

– освоєння виробництва ряду деталей і вуз-
лів замість купуються в даний час в зарубіжних 
країнах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам підвищення рівня оцінки конкурен-
тоспроможності підприємств машинобудівельної 
галузі, присвячені труди багатьох вітчизняних 
та закордонних науковців. Дослідження осно-
вних причин негативного впливу на загальний 

рівень інвестиційної привабливості галузі та 
формування імовірних шляхів підвищення кон-
курентоспроможності машинобудівельної галузі 
висвітлені у наукових працях таких українських 
вчених, як Я. Базилюк, В. Гейц, Т. Гончарук, 
О. Єлець В. Івченко, В. Марченко, Ю. Клюс, 
Т. Круп’як, В. Мельникова, Ю. Пахомов, О. Па-
ценко, О. Радченко, В. Семиноженко, І. Сотник, 
Т. Стовбун, та інших [2, с. 15; 3, с. 137; 4, с. 82].

Підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємств машинобудівельної галузі залежить 
від інвестицій та впровадження інноваційних 
бізнес-проектів. Проте, на сьогодні недостатньо 
досліджено, як саме досягти додаткового еконо-
мічного ефекту при впровадженні конкретних 
заходів орієнтованих на підвищення рівня конку-
рентоспроможності конкретного виробу підпри-
ємства машинобудівельної галузі.

Постановка завдання. Реалізація інвестицій-
ної стратегії розвитку підприємства машино-
будівельної галузі дозволить йому підвищити 
конкурентоспроможність і якість продукції, що 
випускається, забезпечить збільшення обсягів, 
розширення і зміцнення позицій на ринку і отри-
мання на цій основі прибутку, достатнього для 
подальшого вдосконалення і розвитку виробни-
цтва, більш повного задоволення матеріальних 
потреб колективу .

З метою підвищення конкурентоспроможності 
продукції підприємств машинобудівельної галу-
зі потрібно особливу увагу приділяти розвитку 
компонентів виробництва, що визначають тех-
нічний рівень і якість техніки. Розробка і вироб-
ництво сучасних компонентів повинні здійснюва-
тися спеціалізованими фірмами, що поставляють 
продукцію широкої номенклатури і різних типо-
розмірів. Оптимальний обсяг продажу дозволить 
таким підприємствам швидко окупати вкладен-
ня, вкладати значні інвестиції в науково-дослідні 
розробки та розширення виробництва, оператив-
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но впроваджувати, нові технології і підтримува-
ти конкурентоспроможність своїх виробів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток машинобудівної галузі базується на 
фундаментальних і прикладних дослідженнях, 
спрямованих на створення нових видів техніки, 
що відповідають перспективним вимогам з без-
пеки, екології і надійності. Пріоритетними на-
прямками проведення наукових досліджень на 
середньострокову перспективу є:

– використання альтернативних видів палива;
створення паливних елементів і комбінованих 

енергетичних установок;
– розробка двигунів внутрішнього згоряння з 

регульованими робочим об'ємом і ступенем стис-
нення, а також впровадження алгоритмів відбору 
потужності, що забезпечують мінімальні витрати 
енергії на пересування і високу прохідність;

– створення нового покоління автоматич-
ної трансмісії, інтегрованих (інтелектуальних) 
систем безпеки, бортових систем діагностики і 
контролю, а також математичних моделей фізи-
ко-хімічних процесів згоряння палива і перетво-
рення енергії;

– освоєння і впровадження технологій, що за-
безпечують супровід продукції автомобілебуду-
вання протягом її повного життєвого циклу.

Для вирішення цих завдань необхідно забез-
печити формування на досліджуваному підпри-
ємстві відповідного кадрового потенціалу з ви-
користанням комплексної системи безперервної 
освіти і підвищення кваліфікації фахівців усіх 
рівнів, що відповідає останнім досягненням сві-
тової науки і техніки [4, с. 83].

Автомобільна промисловість України охоплює 
широкий спектр компаній та організацій в іс-
торії української держави, що беруть участь у 
проектуванні, розробці, виробництві, маркетингу 
та продажу легкових автомобілів, легкових ко-
мерційних автомобілів, вантажних автомобілів і 
автобусів, причепів, мотоциклів, мопедів, спеці-
альної та військової автомобільної техніки, за-
пчастин та комплектуючих для автомобілів мо-
тоциклів та мопедів.

Головні завдання розвитку автомобілебуду-
вання визначені концепцією Державної про-
мислової політики України, якою передбачено 
довести щорічний випуск легкових автомобілів 
до 120 тис., вантажних автомобілів – 15–20 тис. 
і автобусів – до 5 тис. шт. Розвиток автомобі-
лебудування в Україні не задовольняє потреби 
держави у власній продукції. Якщо виробництво 
легкових автомобілів дещо оживилось, то заводи 
по випуску вантажних автомобілів та автобусів 
працюють в межах 10–15% своєї можливості [5].

Розвиток машинобудівельної галузі, а також 
рівень конкурентоспроможності його продукції 
багато в чому буде визначатися державною по-
літикою, спрямованою на створення сприятливих 
умов для здійснення інвестиційної діяльності, за-
хист внутрішнього ринку, підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняної продукції.

Державна політика в галузі розвитку маши-
нобудування, і зокрема на зміцнення позицій на 
ринку великовантажної техніки і тягачів пови-
нна бути спрямована на здійснення наступних 
заходів:

– розробку механізму, що забезпечує ство-
рення нових і модернізацію діючих виробничої 
потужності з випуску передовий машинної тех-
ніки та її компонентів;

– створення умов для залучення коштів, 
спрямованих на реалізацію високоефективних 
проектів, здійснюваних на конкурсній основі;

– надання грантів для проведення НДДКР по 
розробці нової техніки та її компонентів;

– застосування механізмів митно-тарифного 
регулювання;

– посилення антимонопольного контролю на 
ринках товарів, послуг і капіталу;

– проведення активної політики в галузі екс-
порту;

– стимулювання розвитку лізингу автотран-
спортних засобів, кредитування придбання сіль-
ськогосподарської техніки фізичними та юри-
дичними особами;

– створення інвестиційно-привабливих умов 
для організації спільно з провідними зарубіж-
ними компаніям спеціалізованого виробництва 
складальних компонентів;

– підвищення конкурентоспроможності виро-
бленої техніки шляхом застосування стандартів, 
що відповідають міжнародним вимогам;

– розвиток спеціалізованої потужності по ви-
готовленню вузлів і агрегатів, в тому числі дви-
гунів внутрішнього згоряння.

Крім того, враховуючи міжнародні стандарти 
екології передбачається значно знизити викиди 
забруднюючих речовин в навколишнє середови-
ще за рахунок вдосконалення найбільш шкідли-
вих технологічних процесів, заміни застарілого 
обладнання, засобів доставки та утилізації від-
працьованих технологічних матеріалів.

Підвищення екологічних характеристик про-
дукції можливо здійснити в 3 етапи. На першо-
му етапі необхідно оптимізувати конструкцію і 
технологію виготовлення техніки, впорядкува-
ти нормативні вимоги по екології і організувати 
випуск техніки, які відповідають нормам Комі-
тету з внутрішнього транспорту Європейської 
економічної комісії ООН (ЄВРО-3). На другому 
етапі слід забезпечити відповідність випущеної 
продукції і сільськогосподарської техніки нор-
мам Комітету з внутрішнього транспорту Єв-
ропейської економічної комісії ООН (ЄВРО-4).  
На третьому етапі (до 2022 року) необхідно здій-
снити перехід на електронне управління робо-
тою двигуна і техніки в цілому. З метою підви-
щення екологічної безпеки виробленої техніки 
в період їх повного життєвого циклу належить 
вирішити питання законодавчого, організацій-
ного та технологічного забезпечення всієї про-
цедури вторинного використання матеріалів і 
конструкцій. Необхідно забезпечити створення 
міжвідомчої системи моніторингу відповідності 
безпеки техніки технічному рівню з екології, 
безпеки, надійності і іншим споживчим власти-
востям на базі організації системи випробувань 
в умовах реальної експлуатації транспортних 
засобів.

Для того щоб випускати конкурентну, затре-
бувану ринком продукцію, необхідні нові сучасні 
технології та відповідне обладнання. Основною 
статтею, яка негативно впливає на виробничі ви-
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трати підприємств машинобудівельної галузі є 
матеріальні витрати [6].

Перш за все, при плануванні техніко-експлу-
атаційних параметрів нового виробу необхідно 
провести маркетингові дослідження ринку з ме-
тою визначення відставання від конкурентів на 
даному ринку за найважливішими показниками 
якості, а також маркетологи повинні спрогно-
зувати тенденції науково-технічного прогресу 
в даній області на період впровадження ново-
го товару у споживача. Ці параметри заклада-
ються в технічне завдання на проведення на-
уково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт (НДДКР). Потім конструктори, технологи, 
економісти та менеджери шукають шляхи тех-
нічного та організаційно-економічного рішення 
проблем і документально оформляють спосо-
би матеріалізації планованих показників. Після 
цього виготовляють і впроваджують нові виро-
би у споживачів. Схема застосування виперед-
жальної бази порівняння при плануванні тех-
ніко-експлуатаційних параметрів нового виробу 
наведена на рис. 1.

Припустимо, що випускається зразок має па-
раметр П

1
, кращий зразок конкурентів П

2
. Зна-

чить, в момент Т
1
, відставання зразка, що ви-

пускається від кращого складає П
2
 – П

1
. Однак 

кращий зразок проектувався раніше моменту Т
1
, 

тому його параметри уже відстають від кращих 
світових досягнень в цій галузі, зафіксованих у 
винаходах, патентах, наукових звітах і інших 
джерелах. 

Крім того, ще потрібен час для реалізації 
планових параметрів майбутнього товару в кон-
структорській документації (Т

2
), технологічної 

документації (Т
3
), виготовлення і впровадження 

у споживача (Т
4
).

При орієнтації параметрів зразка, що випуска-
ється на кращий зразок до моменту впроваджен-
ня нового зразку у споживача (Т

4
) відставання 

від кращих світових досягнень дорівнюватиме 
П

4
 – П

2
. Поетом у орієнтація планових показників 

нового зразка на показники кращого зразка на 

даному ринку не забезпечить конкурентоспро-
можності новий ого зразка. Буде тільки часткове 
поліпшення зразка, що випускається. Якщо при 
плануванні показників якості орієнтуватися на 
тенденції НТП в цій галузі на початок освоєння 
нової продукції в серійному виробництві (точка 
"С"), то відставання нового зразка від тенденцій 
НТП будуть менше (П

4
 – П

3
). Цей підхід можна 

застосовувати при відсутності експерименталь-
ної бази, якісної інформації засобів для докорін-
ного поліпшення товару.

Схему, представлену на рис. 1, необхідно ви-
користовувати в тому випадку, коли збільшення 
показника призводить до підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції. Наприклад, 
при плануванні таких показників, як продуктив-
ність, середня швидкість, вантажопідйомність, 
термін служби та інше.

У разі, коли зниження показника (напри-
клад, питома витрата палива, рівень шуму, вміст  
шкідливих речовин) призводить до підвищення 
якості та конкурентоспроможності продукції, 
необхідно використовувати схему, представлену 
на рис. 2. 

Для того щоб випередити конкурентів і ви-
йти в лідери з новим товаром на даному ринку, 
підприємство повинно застосовувати виперед-
жальну базу порівняння, тобто повинні спрог-
нозувати тенденції НТП в цій галузі на період 
впровадження нового товару у споживача. При 
такому підході за найважливішими параметра-
ми прогнозується точка "D" і ці параметри за-
кладаються в технічне завдання на проведення 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт (НДДКР). У цьому випадку фірма не буде 
відставати від лідерів (щоб їх випереджати мож-
на "планку" взяти і вище точки "D"). Потім кон-
структори, технологи, економісти та менеджери 
шукають шляхи технічного та організаційно-
економічного рішення проблем і документально 
оформляють способи матеріалізації планованих 
показників. Після цього виготовляють і впрова-
джують нові вироби у споживачів. 

Рис. 1. Схема застосування випереджальної бази порівняння  
при плануванні техніко-експлуатаційних параметрів нового виду продукції машинобудівельної галузі
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Л0 - кращий зразок конкурентів на даному ринку. 
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П П
П

tпп

2 1 1
100

� � ��
�
�

�
�
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � �,                 (1)

де П
2
 – планований (прогнозований) показник 

нового виробу;
П

1
 – показник, що характеризує кращі світові 

досягнення в даній області;
П – середньорічна тенденція зміни даного показ-

ника, що враховує тенденції НТП в цій галузі, %;
t
пп

 – період, що включає маркетингові дослі-
дження, підготовку виробництва, освоєння в се-
рійному виробництві і впровадження нового то-
вару у споживача.

Використання запропонованого підходу до 
планування техніко-експлуатаційних параме-
трів нових виробів розглянемо на прикладі ав-
тотранспорту ЗАЗ-А10L50 (туристичний автобус 
середнього класу, призначений для перевезення 
туристів, розроблений ЗАТ "ЗАЗ" в 2009 році).

Кращий показник ЗАЗ-А10L50 витрат пали-
ва знаходиться на рівні 188 г/(кВт*год). Серед-
ньорічна тенденція зниження даного показника 
становить 1%. Якщо підприємству для розробки 
і впровадження нового виробу у споживача зна-
добиться 2 роки, то при складанні технічного за-
вдання цей показник необхідно спланувати на 

рівні: 184 3
188 1

1

100

2

, /� �г Квт*ч� � � ��
�
�

�
�
�

�

�
�
�

�

�
�
� .

Аналогічний підхід необхідно використовува-
ти і при плануванні інших техніко-експлуатацій-
них показників, що мають важливе значення для 
споживачів.

Слід зазначити, що застосування виперед-
жаючої бази порівняння при плануванні техні-
ко-експлуатаційних параметрів нових виробів 
і подальше досягнення цих параметрів вимагає 
високої кваліфікації всіх працівників, потуж-
ною науково-експериментальної бази, великого 
обсягу якісної інформації. На це будуть потріб-
ні істотні витрати. Їх окупність буде викликана 
підвищенням попиту на якісні автомобілі і відпо-
відно збільшенням виручки від реалізації.

Згідно бізнес-плану витрати на дослідження 
складуть 100 млн. грн. в рік і будуть включені 

до статті "Витрати на підготовку і освоєння ви-
робництва". Так як штат служби маркетингу до-
сить великий, то для проведення вищевказаних 
досліджень збільшувати чисельність працюю-
чих необхідності немає. Тому будуть мати місце 
витрати, пов'язані з підвищенням кваліфікації 
п'яти ключових працівників в сумі 300 тис. грн. 
на людину в рік і їх заохоченням за підвищення 
конкурентоспроможності. Премії конструкторам 
і технологам будуть виплачуватися з фонду за-
охочення.

Збільшення виручки від реалізації при вироб-
ництві нової техніки складе не менше 8% за ра-
хунок збільшення обсягів виробництва при збере-
женні на колишньому рівні цін і витрат на гривню 
товарної продукції. Планові показники розрахун-
ку величини чистого прибутку після впроваджен-
ня проекту представлений в таблиці 1. 

Таблиця 1
Розрахунок чистого прибутку  

при впровадженні інвестиційного плану 
припуску оновленої моделі ЗАЗ-А10L50, млн. грн.

Показник Розрахунок Результат 
розрахунку

Додаткова виручка 
(без непрямих  
податків)

435075х0,08 34806,0

Додаткові витрати - 100,00
Додаткова  
собівартість 34806х0,92+100 32121,52

Додаткова балансо-
вий прибуток 34806 - 32121,52 2684,48

Додатковий податок 
на прибуток 2684,48х0,24 644,28

Додаткові відраху-
вання до місцевого 
бюджету

2040,20х0,03 61,2

Додатковий  
чистий прибуток

2684,48 - 664,28 - 
61,2 1979,0

Збільшення чистого прибутку в результаті 
застосування випереджаючої бази порівняння 
при плануванні техніко-експлуатаційних пара-

Рис. 2. Схема застосування випереджальної бази порівняння в разі,  
коли зниження показника призводить до підвищення якості та конкурентоспроможності виробів
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метрів нового виробу склала 1979 млн. грн. Так 
як термін технічної підготовки нового вироби за-
ймає кілька років, то доцільно продисконтувати 
величину додатково отриманого прибутку. Став-
ка дисконтування приймається на рівні облікової 
ставки НБУ на початок 2020 року – 13%. При 
тривалості технічної підготовки 3 роки величина 
прибутку складе: 

ДП млн грнч � �
�� �

�1979
1

1 0 13
1365 32

3
� � �

,
, . .

На стадії розробки продукції, коли про май-
бутню продукцію відомі лише плановані техніко-
експлуатаційні параметри, необхідно правиль-
но встановити ціну. А в подальшому через неї 
управляти витратами, щоб, коли виріб вийде на 
ринок воно було затребуване споживачами, тобто 
його влаштовували б якість і ціна товару, і в той 
же час, щоб ця ціна покривала витрати виробни-
ка і приносила йому прийнятну прибуток.

В умовах ринкових відносин ціна нового ви-
робу встановлюється шляхом угоди між двома 
суб'єктами: виробником (продавцем) і спожива-
чем (покупцем) нової техніки, економічні інтер-
еси яких прямо протилежні. Виробник нової тех-
ніки прагне продати її за якомога вищою ціною, 
споживач - придбати за нижчою. В процесі торгу 
продавець повинен довести покупцеві, що йому 
вигідно заплатити призначену ціну.

Ц Ц ЦНД ф ВП� � � �� � � � � � � � � � � 2.                 (2)
Нижня межа ціни встановлюється виходячи 

з інтересів підприємства-виготовлювача. Це міні-
мальна ціна, при якій доцільно виробництво но-
вої продукції. Це ціна, яка після реалізації нової 
техніки, сплати всіх видів податків до бюджету і 
погашення кредитів, повинна забезпечити рівень 
рентабельності виробництва продукції не нижче 
нормативу і не нижче того рівня, який завод у же 
має, випускаючи освоєну продукцію. При рента-
бельності нижче чинного нормативу (ставки пла-

ти за кредит) завод не зможе оплатити кредит 
на освоєння нових виробів. При рентабельності 
нижче досягнутого рівня підприємству не вигідно 
освоєння нової продукції.

У загальному випадку нижня межа ціни ви-
значається шляхом підсумовування повної собі-
вартості, прибутку і непрямих податків, і відра-
хувань, що припадають на один виріб:

Ц С П ННП
отп

ф мін НП
косв

2 2 3� � � � �� � � � � � � � � � �,              (3)

де С
2ф

 – фактична собівартість оцінюваного 
виробу, грн.;

П
мін

 – мінімальна планований прибуток під-
приємства-виготовлювача від виробництва і реа-
лізації оцінюваного виробу, грн .;

ННП
косв

 – сума непрямих податків і відра-
хувань, яка використовується при розрахунку 
нижньої межі відпускної ціни виробу, що оціню-
ється, грн.

Фактична відпускна ціна виробу, що оціню-
ється, яка повинна знаходитися в інтервалі між 
верхнім і нижнім межами відпускних цін, встанов-
люється в залежності від ситуації на конкретних 
сегментах ринку і на такому рівні, щоб підпри-
ємство могло отримати максимально можливий 
прибуток при реалізації оцінюваних виробів. 

Ц ВП2 206170
185 658

196 546

196 546

1000
0 01

0 1

1 0 24 1 0
� �
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,
,

,

, ,,

,
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,
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,

,05
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�
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,
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�

� �
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(3.1)

Так як верхній і нижній межі ціни використо-
вуються для оцінки конкурентоспроможності, то 
можна розрахувати показники конкурентоспро-
можності продукції, що оцінюється в порівнянні 

Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку верхньої межі ціни аналога базової продукції

Показники Умовні 
позначення Значення показників

Продукція Базова Оцінювана
Класифікаційні дані:
- повна маса продукції, т;
- потужність двигуна, к.с.

10,4
185

10,4
200

Нормативні:
- відповідність вимогам Євро-2;
- відповідність всім вимогам і правилам ЄЕК ООН;
- відповідність іншим міжнародним вимогам (по надійності,  
економічності, комфортності та ін.);
- наявність всіх необхідних сертифікатів і дозволів;
- можливість сервісного обслуговування.

+

+

+
+

+

+

+
+

Техніко-експлуатаційні:
- експлуатаційний витрата палива, л/100 км;
- експлуатаційні швидкість, км/год;
- ресурс до списання, тис. км;
- річний пробіг, тис. км.

Рсп

Lкм

33,5
70,4
100

196,546

36,4
66,5
80

185,658
Економічні:
- річний експлуатаційні витрати споживача  
(без амортизаційних відрахувань), тис. грн.,
в тому числі:
- витрати на паливо, тис. грн.;
- витрати на мастильні матеріали, тис. грн.;
- витрати на ТО і ТР, тис. грн.;
- інші витрати, тис. грн.

Е
Зт

Зсм
Зто ,тр
З пр.

Ц

79064,24
53003,54

1144,659
9770,998
15145,04
206170,0

87 149,81
54401,51

2290,243
16152,00
14306,06
114540,0
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з базовою при реалізації його на внутрішньому 
ринку.

Коефіцієнт конкурентоспроможності продук-
ції аналізованого підприємства в порівнянні з 
аналогом: 

Кксп
прод = =

143815

114540
1 255, .             (3.2)

Оскільки К
ксппрод

 = 1,255 > 1, то оцінювана мо-
дель продукції більш конкурентоспроможна на 
ринку в порівнянні з базовим аналогом моделі.

Основною причиною конкурентоспроможності 
продукції, що виробляється є його набагато більш 
низька ціна в порівнянні з аналогом, тому що за 
всіма іншими споживчими характеристиками базо-
ва продукція поступається аналогу. Однак це від-
ставання повністю компенсується набагато більш 
низькою ціною в порівнянні з ціною на аналог.

Нижня межа ціни визначимо за формулою: 

Ц нп2

69019 66 12064 49 1 0 2

1 0 025 1 0 02
101832�

�� � � �� �
�� � � �� �

�
, , ,

, ,
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Реальну конкурентоспроможність виробни-
цтва продукції з точки зору виробника визна-
чаємо за формулою: 

ККСП вир
реальн

, .
. ,

,
,� = =

114540 0

101832 52
1 125 .          (3.4)

Потенційну конкурентоспроможність вироб-
ництва продукції з точки зору виробника визна-
чаємо за формулою: 

ККСП вир
пот

, .
. ,

,
,� = =

143815 0

101832 52
1 412 .          (3.5)

Додатковий економічний ефект і фактичний 
прибуток підприємства-виготовлювача від реалі-
зації продукції визначаємо за формулами 3.6 і 3.7.

Е Ц Ц Nдоп виг ф
опт опт

2 2 2 2 3 8. . .� � � � � � � � � �� �� � �          (3.6)  

Е тис грндоп виг2 114540 0 101832 52 150 1906122. . , , . .� �� �� � � �

Е Ц Ц С Nдоп виг ф
опт

ф
косв

ф2 2 2 2 2 3 9. .
. .� � � � � � � � � �� � �� � � ,     (3.7)

де N
2
 – кількість реалізованої продукції.
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Додатковий економічний ефект споживача від 
покупки пропонованої моделі продукції замість 
аналога моделі визначаємо за формулою (3.8): 

Е Ц Ц Мдоп потр вп ф2 2 2 2 3 10. . .� �� � � � � � � � � � � �,         (3.8)
де М

2
 – кількість оцінюваних виробів, купле-

них споживачем. 
Е

2
 
доп, потр

 = (143815,0 – 114540,0) 1 = 29275,0 тыс. грн. 
Оскільки К

КСП
прод.= 1,255 >1 и К

КСП
реальн,

пр.-ва
= 

= 1,125 > 1, то продукцію підприємства можна 
вважати конкурентоспроможним в порівнянні з 
аналогом базової моделі при реалізації на вну-
трішньому ринку. При цьому, при реалізації про-
дукції підприємство-виробник отримає додатко-
вий економічний ефект в розмірі 1906,122 млн. грн., 
А прибуток складе 3327,521 млн. грн. При по-
купці споживачем пропонованої моделі замість 
аналога його додатковий економічний ефект буде 
дорівнює 29275,0 тис. грн. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, послідовність процесу управління конку-
рентоспроможністю продукції машинобудівель-
ної галузі можна представити як послідовність 
дій: 

1. На основі маркетингових досліджень анало-
гічних виробів ринку плануються:

1.1. Прогнозні обсяги виробництва і реалізації 
нового виробу.

1.2. Прогнозні техніко-експлуатаційні параме-
три і ціни нового виробу.

2. Для визначення економічної доцільності 
розробки і виробництва нового виробу розробля-
ється укрупнений бізнес-план. 

Якщо проект визнаний ефективним і у під-
приємства є всі необхідні ресурси і можливості 
для його здійснення, то складається технічне за-
вдання і здійснюється технічна підготовка вироб-
ництва нового виробу, а саме: 

1. Для розробки технічного завдання мар-
кетинговий відділ передає конструкторським і 
технологічним службам плановані обсяги вироб-
ництва та реалізації нового виробу, плановані 
техніко-експлуатаційні параметри нового виро-
бу і інші, важливі для споживача і необхідні для 
успішної реалізації нового виробу вимоги.

2. В процесі технічної підготовки виробництва 
для вибору оптимальних варіантів технічних рі-
шень визначається прогнозна собівартість про-
ектованого об'єкта і порівнюється з плановою лі-
мітної собівартістю. Якщо очікувана собівартість 
буде вищою лімітної величини, то потрібно шу-
кати нове технічне рішення, яке дозволяло б без 
погіршення якісних показників вироби в цілому 
знизити витрати на його виготовлення до запла-
нованих лімітних значень.
    3. Після завершення технічної підготовки ви-
робництва на основі фактично досягнутих техні-
ко-експлуатаційних параметрів і фактичних ви-
трат визначаються фактичні верхня межа ціни і 
собівартість нового виробу і порівнюються з пла-
новими. 

4. Спроектована продукція ставиться на ви-
робництво, і після її виготовлення надходить на 
ринок, де в залежності від рівня її конкуренто-
спроможності споживачі купують її в тих чи ін-
ших обсягах. Надалі мета маркетингової служби 
полягає в збуті нового виробу за такими цінами 
і в такій кількості, щоб отримати максималь-
но можливий прибуток. При цьому можливості 
управління конкурентоспроможністю визнача-
ються коефіцієнтом потенційної конкурентоспро-
можності виробництва продукції. При цьому мі-
німальним завданням працівників маркетингової 
служби є досягнення запланованого прибутку, 
закладеної при розробці бізнес-плану, а бажа-
ною – отримання додаткового прибутку.

При необхідності можна також розрахувати 
додатковий економічний ефект і фактичний при-
буток підприємства-виготовлювача від вироб-
ництва і реалізації оцінюваних виробів, а також 
додатковий економічний ефект споживача від їх 
використання. Розрахунок додаткового економіч-
ного ефекту е перспективним напрямком дослі-
дження даної теми.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация
Конкурентоспособность предприятий машиностроительной отрасли в Украине является приоритетной задачей го-
сударственного значения. Следует отметить, что данная отрасль в настоящее время находится в состоянии полной 
стагнации, что обуславливает проведения научных исследований эффективности выпуска продукции данной отрасли. 
Инвестиционная стратегия выпуска конкурентоспособной продукции может быль построена на теории нижних и выс-
ших уровней цен на инновационную продукцию по сравнению с действующей моделью. В работе предложено при-
менение схемы опережающей базы сравнения при планировании технико-эксплуатационных параметров нового вида 
автотранспорта, что позволит контролировать уровень затрат на их производство.
Ключевые слова: конкурентоспособность, цена производства, машиностроение, инвестиции, анализ, кризис, планиро-
вание, материальные затраты, эффективность.
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ANALYTICAL ACTIVITIES FOR EXTRA ECONOMIC EFFECT  
OF THE MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTS RELEASE  
AS AN INSTRUMENT TO INCREASE COMPETITIVENESS

Summary 
The competitiveness of enterprises in the engineering industry in Ukraine is a priority task of national importance. It 
should be noted that this industry is currently in a state of complete stagnation, which leads to scientific research on the 
effectiveness of the production of this industry. The investment strategy for producing competitive products can be built 
on the theory of lower and higher price levels for innovative products in comparison with the current model. The paper 
proposes the use of a leading comparison base scheme when planning the technical and operational parameters of a new 
type of motor transport, which will allow controlling the level of costs for their production.
Key words: competitiveness, production price, mechanical engineering, investment, analysis, crisis, planning, material 
costs, efficiency.
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ФІСКАЛЬНА КОНСОЛІДАЦІЯ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ВРЕГУЛЮВАННЯ НАДМІРНОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

У статті розглядається використання фіскальної консолідації для боротьби із зростанням державного боргу. Розгля-
нуті заходи держав-членів ЄС щодо мінімізації боргового навантаження. Оцінено наслідки пандемії COVID-19 та її 
згубний вплив на сучасну економіку. Досліджено взаємозв'язок між рівнем оподаткування та борговим тягарем, і було 
встановлено, що він обернено пропорційний. Розглянута вітчизняна практика оподаткування прибутку для збалансу-
вання дефіцитного бюджету та дано рекомендації щодо його вдосконалення.
Ключові слова: Державний борг, дефіцит державного бюджету, податок на доходи фізичних осіб, фінансова криза, 
фіскальна консолідація.

Постановка проблеми. Серед головних викли-
ків, з якими нині стикаються уряди всіх держав 
є інфляція, бюджетний дефіцит і накопичений 
державний борг. Для більшості країн, що розви-
ваються, і країн з перехідною економікою, осно-
вною проблемою розвитку є неефективний ме-
неджмент державних фінансів, який і зумовлює 
виникнення негативних наслідків. Проблеми, що 
виникають внаслідок невмілого управління, на-
копичуються у бюджетній, фіскальній та моне-
тарній сферах і грозять важкими наслідками – 
економічною кризою, девальвацією національної 
валюти чи навіть дефолтом. В 2020 році в час 
невизначеності та хаотичності світової економі-
ки найдискусійнішими питаннями постають під-
тримка економіки та бізнесу, монетарні заходи 
щодо врегулювання економіки та звичайно дер-
жавний борг, який невмолимо зростає. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Державний борг України та шляхи його 
оптимізації є темою досліджень великої кількості 
вітчизняних вчених. Насамперед це О.Л. Шелест, 
який досліджував сутність державного боргу та 
його сутність в українських реаліях [1]. 

Л.О. Марченко, в своїй роботі досліджувала 
ключові макроекономічні чинники формування 
державного боргу в Україні [2].

Т.П. Богдан в своїй праці досліджував основні 
тенденції зростання державного боргу, індикато-
ри боргового навантаження та ризики боргової 
безпеки України [3]. 

Н.В. Волошанюк в своїй роботі досліджувала 
трактування поняття «державний борг» та пере-
думови його зростання в 2015 р. Зазначає, що 
якщо державний борг зростає швидше ніж ВВП, 
то обслуговування такого боргу здійснюється за 
рахунок погіршення життя населення [4, с. 51]. 

Г.О. Дорошенко в своїй роботі розглядає про-
цес управління державним боргом та характерні 
проблеми, що з цим пов’язані [5]. 

Л.О. Меренкова в своїй науковій роботі до-
сліджувала вплив бюджетних факторів на обсяг 
державного боргу та взаємозв’язок бюджетної та 
боргової політик [6]. 

Постановка завдання. Завдання дослідження 
полягає в аналізі фіскального методу мініміза-

ції дефіциту бюджету та оптимізації політики 
управління державним боргом.

Виклад основного матеріалу. Основною ха-
рактерною рисою світової кризи 2020 року стало 
суттєве зростання дефіциту бюджету, в Україні 
він зріс з 94,3 тис. грн. до 298,4 тис. грн. Це ста-
ло результатом скорочення доходів Державного 
бюджету України на 117,8 млрд. грн. та зростан-
ням витрат на 86,4 млрд. грн. [7]. В Німеччині 
для боротьби із наслідками пандемії затвердили 
антикризовий план в розмірі 750 млрд. євро. Еко-
номіка Франції втратила близько 32 млрд. євро 
податкових надходжень, а додаткові витрати на 
соціальні заходи склали 57,7 млрд. євро стали 
суттєвою обузою для бюджету. Для підтрим-
ки бізнесу та його кредитування було залучено 
300 млрд. євро державних запозичень.

Важко усвідомити всю шкоду, що була за-
вдана пандемією COVID-19, так станом на 
07.11.2020 р. кількість випадків захворювання 
становить 49,5 млн. осіб, з них 1,2 млн. померли. 
Глобальна економіка зазнає найглибшої рецесії з 
часів Великої депресії 1929–1933 років. Спад сві-
тового ВВП за очікуваннями Міжнародного ва-
лютного фонду складає 4.4%. За прогнозом МВФ 
рецесія в 2020 році буде зафіксована в 157 кра-
їнах з 194. ВВП розвинутих країн скоротиться 
на 5,8%, а країн, що розвиваються на 3,3%, щодо 
ВВП України, то він  скоротиться на 7,2%. Еко-
номіка США знизиться на 4,3%, єврозони – на 
8,3%. Ще однією глобальною проблемою стало 
безробіття, в Естонії лише за перший тиждень 
карантину воно зросло на 4,6%, а ОЕСР прогно-
зують його зростання з 5,3% на початок року до 
12% на кінець 2020 р. 

З найсильнішими фіскально-бюджетними ви-
кликами на тлі безпрецедентної кризи зіткнувся 
весь світ. Основними передумовами для її почат-
ку стали: зміна циклу ділової активності, «Торго-
ві війни» двох найбільших економік світу – США 
і Китаю, зниження платоспроможного попиту 
внаслідок падіння реальних доходів населення і 
зростання рівня безробіття, зниження обсягу ви-
робничих інвестицій, збільшення непередбачува-
них витрат урядів та бізнесу, погіршення фінан-
сової стійкості банківської системи, застосування 
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інфляційного методу стимулювання платоспро-
можного попиту, надмірне зростання бюджетних 
зобов’язань.

Іншими причинами є зміна структури міжна-
родної економіки, необхідність реструктуризації 
промисловості та зменшення державних доходів 
у період кризи. На нашу думку в світової кризи 
2020 р. немає єдиної причини, коронавірус став 
лише каталізатором, який запустив незворотню 
реакцію, натомість причиною кризи являється 
сукупність перечислених нами вище факторів, 
які і призвели до зростання надмірного борго-
вого навантаження в країнах, що розвиваються  
(сукупний обсяг боргу в цих країнах виріс зі 115% 
ВВП в 2010 р. до майже 170% ВВП в 2018 р.).

Основною характерною рисою пандемії є руй-
нація стійких економічних зв’язків та повна дес-
табілізація чи зупинка економіки. Місячні втрати, 
викликані COVID-19, для Євросоюзу оцінюються в 
350 млрд. дол. Виділяється два напрями підтримки 
економіки: субсидіювання населення та підтримка 
бізнесу, в тому числі: його кредитування, надання 
податкових канікул та компенсацій. Це в свою чер-
гу і призводить до дефіциту бюджету. 

Наступним кроком після подолання фінансо-
вої кризи стане боротьба із її наслідками, що пе-
редбачає обов’язкове застосування заходів фіс-
кальної консолідації. Фіскальна консолідація, як 
засіб врегулювання надмірного боргового наван-
таження, передбачає широкий вибір можливих 
заходів від оптимізації бюджетних витрат та під-
няття податкових ставок до проведення струк-
турних реформ та перебудови економіки. Основ-
ною ціллю фіскальної консолідації є зниження 
рівня державного боргу.

Заходом ЄС для подолання майбутніх наслід-
ків "коронакризи" є спеціальний випуск спільних 
боргових зобов’язань – «корона бондів» всіма 
країнами-учасницями. Проте, саме прийняття 
цієї резолюції в боротьбі із наслідками пандемії, 
виникла дискусія про необхідність прийняття 
єдиного боргу, так дев'ять країн, включаючи Іта-
лію, Францію та Іспанію, Португалію, Ірландію, 
Люксембург, Словенію, Бельгію та Грецію ви-
ступили за випуск євробондів, але більш замож-
ні північні країни, такі як Німеччина, Австрія, 
Нідерланди та Фінляндія не підтримують ідею 
спільного боргу. Вони вважають, що це ослабить 
їхню економіку та призведе до додаткових не-
ефективних витрат з їхнього боку [8].

Німеччина є головним прихильником політи-
ки жорсткої економії і так званого Schwarze Null 
(чорного нуля), при якому заплановані витрати 
фінансуються не за рахунок нових кредитів, а ви-
ключно за рахунок бюджетних надходжень. Од-
нак, в умовах поточної ситуації, Німеччина зму-
шена відмовитися від політики "чорного нуля", 
яка практикувалася з 2014 року. 25 березня був 
схвалений антикризовий пакет на 156 млрд. євро. 

Стимулююча фіскальна політика веде до 
зростання державного боргу, при цьому зазви-
чай в періоди "перегріву" стримуюча фіскальна 
політика здійснюється не так активно, тобто ви-
являється асиметричною, зміщеною в бік стиму-
лювання, що також призводить до постійного на-
рощування боргу, до того ж вона може призвести 
до завищення ставок за зовнішніми запозичен-

нями Необхідність такої здавалося б політики є 
сумнівною, проте вона єдине, що може зупинити 
рецесію економіки та недопустити повторення 
"Великої депресії". 

В управління державним боргом покладено 
дві фундаментальні ідеї, перша полягає в тому, 
що державний борг загалом не потрібно погаша-
ти повністю, а лише обмежити його зростання 
до 60% ВВП (Маастрихський критерій) або 90% 
(Експертна оцінка для економік ЄС). В такому разі 
держави стараються обмежити темпи зростання 
державного боргу і забезпечити стабільно вищі 
темпи зростання ВВП. Інший спосіб управління 
державним боргом передбачає активне втручання 
в економіку та управління державним боргом. 

Особливої уваги потребує розгляд питання де-
фіцитності бюджету, як основної першопричини 
формування державного боргу. С. Мочерний та 
В. Базилевич трактують державний борг як на-
копичений бюджетний дефіцит минулих періодів 
[9]. І саме боротьба з дефіцитністю економіки для 
обмеження зростання держборгу є оптимальним. 
Після світової валютної кризи з 2010 р. по 2019 р. 
дефіцитність бюджетів країн-учасниць ЄС було 
скорочено з 6,3% до 0,21% [10]. А кількість кра-
їн з профіцитним бюджетом за цей період ви-
росла з 1 в 2010 р. до 15 в 2019 р. Проте вже 
в 2020 р. ми спостерігаємо негативні тенденції, 
так в Україні граничний розмір дефіциту сягнув 
рекордних 7,5% ВВП, що є більшим навіть ніж в 
2010 р. (5,7%).

Для мінімізації рівня дефіцитності країни 
ЄС вдавалися до таких заходів в 2015–2017 рр. 
[12, с. 734]. Цей ж досвід можна використати в 
майбутньому для боротьби із наслідками пандемії. 

Більшість держав вдалися до підвищення по-
даткового навантаження, проведення структур-
них реформ та жорсткої фіскальної консолідації. 
Цікавим є досвід Великобританії, в якій діє один 
із спеціальних принципів боргової політики – 
золоте правило державних фінансів. Його суть 
полягає в обмеженні розміру бюджетного дефі-
циту розміром бюджетного інвестування. Такий 
критерій фактично унеможливлює пасивний де-
фіцит державного бюджету, а значить дефакто 
дефіцит виступає важелем стимулювання еконо-
мічного зростання. В Великобританії активно ви-
користовують державно-приватне партнерство, 
що дозволяє залучити необхідні інвестиції в бю-
джетну сферу із приватного сектору. 

Основним із методів подолання дефіцитності 
бюджету є фіскальний метод. Хоч він і призво-
дить до збільшення податкового навантаження 
для населення, проте він має суттєві переваги 
у порівнянні з іншими. По-перше, це простота і 
дієвість. По-друге, це швидкий метод боротьби 
із дефіцитом бюджету, адже дозволяє отримати 
результат вже тут і зараз на відміну від струк-
турних реформ, ефект від яких супроводжуєть-
ся часовим лагом. По-третє, це досить широкий 
набір інструментів та важелів для впливу на еко-
номіку.

У процесі дослідження податкового методу 
покриття державного боргу було обрано і про-
аналізовано ряд показників, а саме динаміку рів-
ня дефіциту, боргового навантаження та рівень 
податкового навантаження PIT. Причиною об-
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рання подохідного податку як показника є його 
прихована властивість виступати регулятором 
економіки під час фінансових криз. Вибіркою 
для дослідження стали країни-учасниці ЄС в  
т. ч. і Великобританія, яка з 31 січня 2020 р.  
покинула союз. Періодом дослідження було обра-
но 2011–2018 рр. Всі країни-учасниці були умов-
но поділені на чотири типи: 

– перший тип держави, в яких за відведений 
період зросло і боргове і податкове навантажен-
ня (Естонія);

– другий тип держав, держави в яких зросло 
лише податкове навантаження, а боргове навпа-
ки зменшилося (Болгарія, Чехія, Німеччина, Гре-
ція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Латвія, 
Литва, Люксимбург, Угорщина, Мальта, Нідер-
ланди, Австрія, Польща, Португалія, Словаччи-
на, Фінляндія, Швеція);

– третій тип держав – це держави в яких зрос-
ло боргове навантаження, а податкове знизилося; 

– четвертий тип держав – це держави в яких 
знизилося і податкове навантаження PIT і борго-
ве навантаження (Бельгія, Данія, Ірландія, Кіпр, 
Румунія, Словенія, Великобританія). 

Проведене дослідження дало нам змогу зро-
бити наступні висновки:

1. В довгостроковій перспективі збільшення 
податкового навантаження, особливо для прямих 
податків (PIT), є ефективним в боротьбі із дефі-
цитом бюджету та сприяє його якнайшвидшому 
скороченню. В 20 країн ЄС є 2 типу, що свідчить 
про використання податкових важелів в боротьбі 
із дефіцитом бюджету. Існує тенденція до зрос-
тання середнього розміру податкового наванта-
ження ЄС з 7,39% до 7,75%;

2. Ефективність податкового методу повязана 
не лише із розширенням податкової бази чи під-
няттям податкових ставок, але і акумулятивним 

ефектом, який дозволяє поступово зменшити 
боргове навантаження.

Підтверджується це не лише поступовим 
зменшенням розміру дефіциту, але і високим 
рівнем кореляції між цими двома показниками – 
27,9%. 

3. Щодо самого дефіциту, то можна прослід-
ковувати неухильний тренд до зниження його 
розміру з 4,69% в 2011 р. до 0,21% в 2019 р.

4. В 7 країн ЄС 4 тип, тобто знизилося як по-
даткове навантаження, так і рівень дефіциту. 
Проте окремо потрібно згадати про Данію, адже 
PIT в ній виконує особливу роль, він є консолідо-
ваним внеском, що акумулює близько 25% ВВП 
країни або 56% усіх податкових надходжень. 

5. Єдиною країною із типом 1 є Естонія, яка 
проводить консервативну бюджетну політику із 
мінімальним розміром дефіциту та державного 
боргу (відповідно на 2018 р. 0,6% та 8,4%). 

Що ж до зв’язку між PIT та борговим наван-
таженням, то ми дійшли наступних висновків:

1. Оберненний звязок між зростанням подат-
кового навантаження та розміром державного 
боргу, дана залежність діє і по відношенню до 
дефіциту державного бюджету. 

2. Що ж до розподілу між типами країн, то 
тут не так все однозначно як дефіцитом бюджету, 
пов’язано це з впливом великої кількості факторів 
на розмір державного боргу, серед яких як і еко-
номічні так і монетарні та політичні. Результати 
показують, що до 2 типу відносяться 10 країн: Че-
хія, Німеччина, Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, 
Нідерланди, Австрія, Польща та Румунія. 

3. Натомість податкових методів не було до-
статньо для зниження боргового навантаження в 
країнах першого типу, а саме: Болгарії, Естонії, 
Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Люксем-
бургу, Португалії, Словаччини, Фінляндії, Швеції. 

Таблиця 1
Заходи боротьби із зростанням боргового навантаження під час 2015–2017 рр.  

в країнах-учасницях ЄС
Держава Характеристика заходів боротьби 

Франція 

Застосовано цілий комплекс заходів, насамперед було підвищено податкове навантаження, 
за рахунок підняття ставки податку на додану вартість та впровадження додаткового подат-
ку для пенсіонерів, що мають більше трьох дітей. Прийнято рішення посилити боротьбу із ті-
ньовою економікою, підвищити доходи пенсійного фонду та проведення структурних реформ, 
насамперед в пенсійній галузі. Особливу увагу необхідно зосередити на плані скорочення 
бюджетних видатків до 2017 р. – 50 млрд. євро, з яких 18 млрд. євро скорочення видатків на 
управлінський апарат, що на нашу думку є одним із найбільш проенкономних рішень. 

Німеччина мінімізувала можливі ризики зростання державного боргу та збалансувала бюджет в першу 
чергу за рахунок скорочення бюджетних видатків на соціальну сферу та медицину.

Іспанія

підвищила податкове навантаження, як за рахунок зростання податкових ставок для  
існуючих податків так і застосування нових спеціальних платежів. Проведено пенсійну та 
реформу ринку праці, а також суттєво скорочені видатки на соціальну сферу та на виплати 
по безробіттю. 

США
задля скорочення бюджетного дефіциту суттєво скоротилася кількість податкових пільг для 
великого бізнесу та проведено глобальну податкову реформу. Дані заходи оціночно зеконо-
мила державі близько 400 млрд. дол.

Великобританія

Великобританія також підійшла до питання врегулювання надмірного боргового наванта-
ження комплексно. По-перше, нею було прийнято забезпечити щорічну економію на утри-
мання бюджетних установ в 1 млрд. фунтів стерлінгів. По-друге, це проведення пенсійної 
реформи, що має за мету підвищення пенсійного віку до 69 років, за попередніми прогнозами 
це мало б зберегти в наступні п'ять років 400 млрд. фунтів стерлінгів для уряду. Також  
Великобританія посилила податковий контроль та боротьбу з тінізацією економіки. Але осно-
вним позитивним фактором є впровадження нових методів оцінки бюджетних інвестицій та  
подальший розвиток державно-приватного партнерства. 

Джерело: складено автором на основі [11, с. 734]
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4. Утрималися від використання податкових 
методів країни третього типу, це – Кіпр, Сло-
венія та Великобританія. В всіх трьох країнах 
зафіксовано мінімальне зниження податкового 
навантаження, проте є суттєвим зростання бор-
гового навантаження, найменше в Великобри-
танії на 5,6%, натомість в Кіпрі та Словенії це 
34,7% та 23,9% відповідно. 

5. До четвертого типу країн, де знизилося як і 
податкове, так і боргове навантаження, належать 
три країни, це Бельгія, Данія та Ірландія. Осо-
бливу увагу слід приділити Ірландії, яка маючи 
суттєві фінансові проблеми в 2011 р., вже станом 
на 2018 р. змогла скоротити розмір боргового та 
податкового навантаження відповідно на 47,6% 
та 2,1%;

6. Щодо тенденцій боргового навантаження, 
то середній розмір його небезпечно зростав до 
73,56% в 2014 р. Проте уже до 2019 р. поступово 
скоротився до 64,3%. 

Фіскальна політика в Україні є неефективною 
і виступає одним із чинників формування дефі-
циту державного бюджету. Вітчизняна податкова 
система, в силу використання пропорційної сис-
теми оподаткування не акумулює достатній обсяг 
фінансових ресурсів для забезпечення збалансо-
ваності доходів і видатків бюджету. В Україні це 
ще більше ускладнюється за рахунок значної ті-
нізації економіки (близько 30%).

Спроби застосування податкового методу в 
Україні вже були, так податок на доходи фі-
зичних осіб неодноразово реформувався з ціл-
лю мінімізації бюджетного дефіциту. Законом  
України «Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких інших законодавчих 
актів України» від 31.07.2014 р. № 1621-VII було 
запроваджував тимчасовий військовий збір, за 
рахунок якого фінансуються витрати на оборо-
ну [12]. За рахунок податку на доходи фізичних 
осіб під час економічної кризи 2014–2016 рр. 
було мінімізовано дефіцит державного бюджету.  
Закон України «Про внесення змін до Податково-
го кодексу України і деяких інших законодавчих 
актів України» від 24 грудня 2015 р. № 909-VIII 
встановлює єдину ставку для оподаткування па-
сивних доходів в величині 18%, до того депозитні 
вклади до 500 тис. грн. фактично не підлягали під 
оподаткування [13]. 

Таку ж саму ідею мав і перехід з малопрогре-
сивної системи оподаткування на пропорційну в 
2016 р.Від двох ставок 15% та 20%, було прийня-
то рішення відмовитися, а застосовувати до всіх 
доходів єдину ставку в величині 18%. Дана змі-
на носила виключно фіскальний характер, адже 
податкове навантаження фактично зросло для 
абсолютної більшості населення на 3%. І наоста-
нок, найефективнішим заходом для подолання 
дефіциту державного бюджету було проведення 
бюджетної децентралізації. Її метою мало стати 
забезпечення фінансовими ресурсами нові інсти-

туціальні базові бюджетні одиниці – об’єднані 
територіальні громади, проте і державний бю-
джет не обділили, після проведення реформи бю-
джетної децентралізації, а саме прийняття змін 
в 2015 до БКУ та ПКУ, (до цього 2011 р. держав-
ний бюджет взагалі не отримував надходження 
ПДФО) він отримав закріплену частку ПДФО в 
обсязі 25%, що і дозволило мінімізувати величи-
ну дефіциту державного бюджету в 2015 р. Так в 
2015 р. 45,2 млрд. грн., порівняно із 78,1 млрд. грн. 
в 2014 р. Щодо реального розподілу ПДФО між 
місцевими та державним бюджетами, то він сут-
тєво змінився, в 2014 р. до державного бюдже-
ту надходило 13,9%, проте вже в 2015 р. частка 
збільшилася до 39,5%. Станом на 2019 р. частка 
стабілізувалася та становить 34,6%. Для мінімі-
зації дефіцитності державного бюджету ПДФО 
зіграло важливу роль, проте чи виправдана така 
фінансова політика? І чи була альтернатива? 
Застосування пропорційної системи оподатку-
вання було виправдано для зниження тінізації 
економіки, проте суттєвих результатів в цьому 
напрямі досягнуто не було. Альтернативою на 
сьогоднішній день є застосування прогресивної 
системи оподаткування. Дана система відповідає 
принципу соціальної справедливості та максимі-
зує податкові надходження, більше того, її здат-
ність зменшувати розшарування суспільства на 
бідних і багатих є життєво необхідною для Укра-
їни. Проте прогресивна система має і свої ризики 
підвищення тінізації економіки, необхідність іс-
нування середнього класу та проведення склад-
ної податкової реформи [14, с. 81–82].

Висновки. Фіскальна консолідація, як метод 
боротьби із структурними дисбалансами бюдже-
ту на сьогоднішній день є найдієвішими із мето-
дів. Його гнучкість та широкі можливості засто-
сування дозволяють його застосувати при будь 
яких негараздах. Проте, попри всі його переваги 
не слід забувати про його негативні сторони, яких 
є досить багато: підвищення тінізації економіки; 
посилення податкового навантаження на бізнес, 
скорочення платоспроможного попиту, інфляція 
та багато інших. 

На сьогоднішній день Україні необхідно при-
йняти важливе рішення, щодо проведення подат-
кової реформи, вона має бути не лише економічно 
обґрунтованою, ефективною, але і справедливою 
по відношенню до платників податку. Зазначи-
мо, що використання лише податкового методу 
для врегулювання обсягу державного боргу без 
проведення структурних реформ не є доцільним. 
Це подібно до лікування симптомів, а не причи-
ни хвороби. Завжди фіскальні заходи оптимізації 
державного боргу мають супроводжуватися від-
повідними реформами фінансової системи. Тому 
для України проведення податкової реформи 
має стати новим етапом реформування держави, 
і включати такі реформи як: пенсійна, монетар-
на, медична, освітня, судова та інші.
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Аннотация
В статье рассматривается использование фискальной консолидации для борьбы с ростом государственного долга. Рас-
смотрены меры государств-членов ЕС по минимизации долговой нагрузки. Оценено последствия пандемии COVID-19 
и ее пагубное влияние на современную экономику. Исследована взаимосвязь между уровнем налогообложения и 
долговым бременем, и было установлено, что оно обратно пропорционально. Рассмотрена отечественная практика на-
логообложения прибыли для сбалансирования дефицитного бюджета и даны рекомендации по его совершенствованию.
Ключевые слова: Государственный долг, дефицит государственного бюджета, налог на доходы физических лиц, фи-
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FISCAL CONSOLIDATION AS A TOOL FOR SETTING EXCESSIVE PUBLIC DEBT

Summary
The article examines the use of fiscal consolidation to fight the growth of public debt. Measures of EU member states to 
minimize the debt burden were considered. The consequences of the COVID-19 pandemic and its detrimental impact on 
the modern economy were assessed. The relationship between the level of taxation and the debt burden had been studied, 
and it had been established that it is inversely proportional. The domestic practice of income taxation to balance the deficit 
budget was considered and recommendations were given for its improvement.
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REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 117

4 (30), November 2020

УДК 336.7

Руденко Анастасія Олександрівна
студентка 

Харківського навчально-наукового інституту 
«Каразінський банківський інститут»

ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, 
ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

У статті розглянуто методи та способи діяльності шахраїв щодо відмивання коштів та фінансування тероризму за 
допомогою використання банківських установ України. Виділено низку рекомендацій Міжнародної групи з проти-
дії відмиванню грошей для фінансових установ. Проаналізовано останні звіти міжнародних організацій по боротьбі з 
відмиванням коштів. Визначено банківські продукти, що найбільш мають схильність бути використані для махінацій. 
Наведено власні рекомендації для оптимізації процесу комплаєнсу в протидії відмиванню коштів та фінансуванню 
тероризму.
Ключові слова: відмивання коштів, фінансовий злочин, перевірка KYC, фінансовий моніторинг, протидія фінансуван-
ню тероризму.

Постановка проблеми. Легалізація коштів, 
які були отримані злочинним шляхом, вже дав-
но турбує міжнародне співтовариство. За даними 
Держкомстату України, майже чверть ВВП – або 
846 млрд гривень – перебуває в тіні, що сприяє 
розвитку організованої злочинності та полегшує 
легалізацію незаконно здобутого майна. Акту-
альність дослідження проблеми відмивання ко-
штів, одержаних злочинним шляхом, і фінансу-
ванням тероризму при здійсненні банківськими 
установами фінансових операцій підвищується в 
умовах погіршення макроекономічної ситуації та 
поглиблення кризи в банківській сфері.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає у визначенні основних прийомів, що 
використовуються шахраями с питань відми-
вання коштів та формування рекомендацій до 
фінансових установ задля оптимізації процесу 
комплаєнсу в протидії відмиванню коштів та фі-
нансуванню тероризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танню легалізації (відмивання) коштів і фінан-
суванню тероризму присвячено праці багатьох 
вітчизняних та зарубіжних авторів. Теоретичні, 
методологічні та методичні аспекти даної про-
блеми досліджують у своїх роботах такі авто-
ри: В.П. Захаров, О.М. Бандурка, О.Ю. Якімов, 
Є.О. Несвіт, Н.В. Сєліхов, М.І. Бажанов, Х. Ван Гру- 
нінг, І. Дьяконова, Pratya Apaiyanukorn, Varun 
Chandna.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Група з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (FATF), створена у 1989 році 
країнами "великої сімки", розробляє, узагальнює 
та реалізує міжнародний досвід у боротьбі з від-
миванням грошей і фінансуванням тероризму. 
Під егідою цієї організації об'єднано експертів з 
правових, фінансових та правоохоронних питань 
для вироблення рекомендацій щодо удоскона-
лення законодавства країн світу в цій сфері.

Рекомендації FATF окреслюють необхідність 
фінансових установ "визначати та оцінювати 
ризики відмивання грошей та фінансування те-
роризму (для клієнтів, країн чи географічних 
районів, а також продуктів, послуг, транзакцій 
та каналів доставки)" [1]. Оцінки ризиків будуть 

унікальними для кожної фінансової установи на 
основі врахування всіх цих категорій.

FATF рекомендує банківським установам пе-
рейти до ризик-орієнтованого підходу, що, до-
речі, передбачає новий Закон України з питань 
фінансового моніторингу, прийнятий 24 квітня 
2020 року. Такий підхід дозволить вживати більш 
гнучкий набір заходів, співрозмірних до харак-
теру ризику. Фактори високого ризику повинні 
бути оцінені в ході періодичного контролю «Знай 
Свого Клієнта», а також в ході поточних проце-
дур моніторингу транзакцій.

У теорії всі банківські продукти можуть ви-
користовуватися шахраями для відмивання гро-
шей, однак деякі з них є більш вразливими, ніж 
інші. Фінансові установи ці продукти зазвичай 
відзначають як ті, що мають вищий ступінь ри-
зику для моніторингу, і у той же час піддають 
клієнтів, які використовують ці продукти, час-
тішим і більш ретельним перевіркам. Для наве-
дення прикладу зупинимось детальніше на двох 
продуктах з високим ризиком: торговельне фі-
нансування та банківські продукти, пов'язані з 
нерухомістю.

При оцінці ризику, пов'язаного з конкретним 
продуктом, банки повинні враховувати всі супут-
ні фактори, такі як відповідне законодавство та 
нормативні акти, а також унікальні фактори ри-
зику в кожній юрисдикції. Універсального пере-
ліку відповідних факторів не існує, оскільки ха-
рактеристики продуктів і послуг розрізняються 
залежно від юрисдикції і фінансових установ.

Махінації у сфері торгівлі є досить привабли-
вим методом відмивання грошей та фінансуван-
ня чи розповсюдження тероризму через можли-
вість проводити великі транскордонні перекази, 
не викликаючи підозр. Більш того, бюрократичні 
процеси глобального фінансування торгівлі зали-
шають її відкритою для зловживань, таких як 
підробка рахунків-фактур або накладних, що ви-
користовуються як доказ транзакцій, які ніколи 
не відбувалися. Таким чином, торгові операції 
дозволяють приховати під прикриттям законної 
торгівлі бізнес із підробленою документацією, що 
створює значні проблеми для виявлення загроз. 

"Принципи торговельного фінансування", ви- 
дані The Wolfsberg Group, ICC та BAFT у 
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2017 році [3], вказують на те, що більшість сві-
тової торгівлі здійснюється за умовами "Відкри-
того рахунку", завдяки чому покупець і прода-
вець погоджуються з умовами договору, і товар 
доставляється покупцеві з подальшою «чистою» 
оплатою через банківську систему. У таких си-
туаціях банки володіють обмеженими знання-
ми про основні причини трансфертів і можуть 
проводити лише стандартний аналіз санкцій та 
моніторинг діяльності клієнтів. Однак якщо банк 
бере участь в інших аспектах трансакції, таких 
як сприяння кредитуванню або надання інших 
послуг з фінансування торгівлі, він повинен мати 
більш ретельне розуміння ділової активності клі-
єнтів та обґрунтування платежів (завдяки папе-
ровій характеристиці торговельного фінансуван-
ня, як було зазначено раніше).

Для ефективного здійснення санкційного 
контролю та розуміння природи торгівлі банки 
повинні отримувати додаткову інформацію від 
клієнта щодо характеру товарів, торгових парт-
нерів та бенефіціарів. Якщо клієнт неохоче надає 
вищезазначену інформацію, це може бути озна-
кою «несправедливої гри», і банки повинні утри-
муватися від сприяння таким операціям. Якщо 
відзначається більш високий ризик, банки пови-
нні перевіряти інформацію, надану через надій-
ні джерела, щоб пом'якшити ризики, пов’язані 
із загальними методами відмивання грошей, за-
снованих на торгівлі, наприклад, під виставлен-
ня рахунків, багаторазове виставлення рахунків, 
коротке перевезення або фантомні перевезення, 
як зазначено у звіті FCA [2].

FCA приходить до висновку, що більшість 
банків, які вони оцінили, «не вживають адек-
ватних заходів задля зменшення ризиків проти-
дії відмиванню коштів з фінансування торгівлі». 
У цьому ж звіті FCA окреслила необхідність кра-
щого навчання персоналу та виявлення клієнтів 
з більш високим рівнем ризику.

Керівництво MAS надає список потенційних 
«червоних прапорців», пов'язаних з торговельним 
фінансуванням, які можуть бути використані для 
ефективної оцінки ризику, таких як транзакції, 
що включають використання багаторазово зміне-
них акредитивів без законних комерційних при-
чин або серії транскордонних транзакцій за одні і 
ті ж товари між пов'язаними компаніями [4]. 

Будь-які розбіжності або відсутня інформація 
в доступній документації, незвичайні бізнес-мо-
делі, які не мають економічного сенсу, незвичайне 
призначення або незвичайний маршрут доставки 
також можуть бути потенційними індикаторами 
ризиків ПІД / ФТ в торговому фінансуванні.

Будь-яка вказівка на участь третьої сторони, 
однакові адреси, офшорні розташування, під-
ставні компанії або складні структури власності 
можуть бути спробою приховати дійсне джерело 
або місце призначення відвантаження товару або 
оплати. Банки повинні розуміти природу основно-
го товару і відзначати товари подвійного призна-
чення. Така оцінка вимагає експертних знань, які 
повинні періодично надаватися у формі внутріш-
нього навчання усім співробітникам, адже люд-
ський фактор у даному питанні є край важливим.

АРК відзначив, що більшість співробітників, 
відповідальних за дотримання нормативних ви-

мог, і співробітників, що займаються розслідуван-
ням відмивання грошей, яких вони екзаменува-
ли, мали дуже обмежене розуміння конкретних 
ризиків, пов'язаних з фінансуванням торгівлі. 

Отже, банки повинні переконатись, що праців-
ники, відповідальні за дотримання цих правил, 
розуміють методи та схеми відмивання грошей 
у сфері торгівлі та зможуть вірно визначити та 
оцінити всі ризики. До того ж, звіти про підозрі-
лу діяльність слід «піднімати» не лише у випад-
ку виявлення порушення санкцій, а й у випадку 
будь-якої підозрілої поведінки, що стосується 
торговельної діяльності.

Інші банківські продукти, які привертають 
увагу зацікавлених сторін галузі, – це кредити 
і іпотека. У своїй «Рекомендації для фінансових 
установ, фірм і професіоналів у сфері нерухо-
мості» Мережа по боротьбі з фінансовими зло-
чинами (FinCen) класифікує ринок нерухомості 
як особливо привабливий для шахраїв, оскільки 
нерухомість, що купується, з часом дорожчає, 
що захищає покупця від нестабільності ринку 
і дозволяє відмивати великі суми незаконних 
коштів з використанням обмеженої кількості 
транзакцій [5]. 

Відповідні положення щодо протидії відми-
ванню коштів можуть допомогти у запобіганні 
та припиненні відмивання грошей незалежно від 
банківських продуктів, обраних працівниками. 
Часто останні та майбутні законодавчі зміни – 
відповідно до представлених прикладів для Азі-
атсько-Тихоокеанського регіону – спрямовані на 
усунення виявленої вразливості конкретних бан-
ківських продуктів до відмивання грошей.

У зв’язку з цим можемо запропонувати на-
ступні рекомендації для оптимізації процесу 
комплаєнсу в протидії відмиванню коштів та фі-
нансуванню тероризму:

1. Зростання застосування технологій.
Тут ще треба буде пройти довгий шлях, так 

як фінансові установи усе ще поступово адап-
туються до використання новітніх технологій. 
Перехід банків до хмарних технологій для таких 
завдань як аналітика безпеки, перевірки KYC, 
споживчі платежі і кредитний скоринг значно 
спростить процес зазначених задач і буде супро-
воджуватися бумом кібербезпеки.

2. Автоматизація AML.
Занадто багато інформації. Це досить вели-

ка проблема, яка лежить в основі комплаєнсу, 
що робить усі заходи ПІД тільки частково ефек-
тивними. Автоматизація AML – це дієвий спо-
сіб поліпшити управління ризиками і зменшити 
кількість помилкових спрацьовувань, тому це є 
актуальним та важливим для всіх банківських 
установ. Банки, що прагнуть стати «інтелекту-
альними» в сфері AML – здатними обробляти 
великі дані у реальному часі, якщо це необхідно; 
будувати прогнозні моделі для оцінки майбутніх 
ризиків своїх клієнтів; і навіть використовувати 
«машинне навчання» (ML), щоб значно прискори-
ти досвід працівників. Регуляторні органи також 
звертаються до штучного інтелекту і «машинного 
навчання» (ML) за допомогою з питань нагляду, 
аналітики, звітності та розробки сценаріїв відми-
вання грошей, які дозволяють швидко відреагу-
вати на злочинні дії або взагалі запобігти їм.
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3. Криптовалютне регулювання.
Хоча існує міжнародний консенсус щодо того, 

що ринок криптовалют не повинен піддаватися 
надмірному регулюванню, щоб не пригнічува-
ти його розвиток, однак тривожний «потенціал» 
даної сфери для сприяння злочинної діяльності 
не є секретом. Деякі країни вже зробили перші 
кроки на шляху до регулювання криптовалют-
них трансакцій. У США існують вимоги до ви-
дачі, продажу та / або обміну крипто-активами, 
що накладаються SEC, CFTC, IRS і FinCen. Очі-
кується, що обсяг вимог буде ще більше розши-
рятись. Вважається, що дрібні гравці на біржах 
повинні будуть застосовувати процедури AML і 
CTF. Незалежно від того, наскільки суворими є 
нормативні положення, одне можна сказати на-
певно – більшість регулюючих органів, ймовірно, 
будуть дотримуватися універсального підходу, 
створюючи складний і потенційно дорогий про-
цес дотримання вимог для установ, які не відпо-
відають формі.

4. Обмін інформацією за межами великих  
банків.

FATF звернулася до урядів і приватних фірм з 
проханням співпрацювати в боротьбі з відмиван-
ням грошей і фінансуванням тероризму. Обидві 
сторони відчувають однакові проблеми, зокрема, 
щодо інформації: її якості, кількості, прозорості 
та здатності адекватно її обробляти. Незважаю-
чи на те, що може знадобитися деякий час, щоб 

тенденція до обміну інформацією утвердилася, ми 
вже бачили перші кроки, наприклад, у зв'язку з 
обміном FinCEN в США, націленим на поліпшен-
ня державно-приватної інформації. За словами 
Сігала П. Манделькера, заступника міністра фі-
нансів США з питань тероризму і фінансової роз-
відки, «FinCEN Exchange об'єднає правоохоронні 
органи, FinCEN і різні типи фінансових установ 
зі всієї країни для обміну інформацією, яка може 
допомогти виявити уразливості і підірвати фінан-
сування тероризму, фінансування поширення та 
інші фінансові злочини». Аналогічною ініціативою 
є Об'єднана оперативна група з розвідки і бороть-
би з відмиванням грошей у Великобританії, і ми 
сподіваємося побачити більше подібних кроків на 
вітчизняному ринку банківських послуг.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
аналізована інформація свідчить про високі ри-
зики використання банківських послуг з метою 
відмивання доходів, отриманих незаконним шля-
хом, а також прикриття іншої незаконної діяль-
ності. Розуміння способів та методів незаконних 
дій, пов’язаних із здійсненням фінансових опера-
цій, та оцінювання відповідних ризиків дозволить 
нівелювати ймовірність відмивання незаконних 
коштів шахраями і допоможе зменшити рівень 
тінізації вітчизняної економіки. Наведені у статті 
рекомендації спрямовані на своєчасне виявлення 
та попередження таких схем на рівні фінансових 
установ.
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Стаття є висвітленням магістерського дослідження в межах формування іміджу підприємства. Автор обґрунтовує, що 
для того, щоб сформувати потрібний імідж та позитивну оцінку підприємства, необхідно активно впливати на соціум. 
Позитивний імідж і репутація компанії не обходяться без підключення засобів мас-медіа, Інтернету. Перед піар-аген-
тами підприємства стоїть головне завдання – позиціонувати і презентувати компанію так, щоб сформувалася про неї 
думка, як про передову, лідируючу і ту, яка відповідає усім потребам клієнта. Обґрунтовані підходи та надана низка 
рекомендацій, щодо формування іміджу підприємства ТОВ «3К ПРИНТ».
Ключові слова: імідж, комунікація, інформація, франчайзинг, digital-технології.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
імідж підприємства впливає на кінцевий резуль-
тат діяльності. Чим якісніший імідж підприєм-
ства, тим краще буде кінцевий результат – при-
буток.

Здійснення цілей розвитку і модернізації соці-
альних процесів в різних сферах життєдіяльнос-
ті суспільства зумовлює необхідність серйозної, 
науково достовірної теоретичної бази соціаль-
но-управлінської думки, а також її практичної 
апробації. Ця обставина підвищує значущість со-
ціально-психологічних методів управління, які 
дозволяє здійснювати досить повний, цілісний 
опис і діагностику об’єктів управлінської дії та 
їх репрезентацію. Таким чином, вирішення будь-
якої соціально-управлінської проблеми вимагає 
комплексних наукових і організаційно-управлін-
ських зусиль.

Актуальність вивчення проблематики управ-
ління соціальною поведінкою за допомогою спеці-
ально спроектованого іміджу організації обумов-
лена місцем і роллю іміджу в складній системі 
соціально-управлінських характеристик, що ро-
блять безпосередній вплив на соціальну поведін-

ку співробітників підприємства і покликаних ви-
рішувати управлінські завдання з вдосконалення 
соціальних об’єктів на підприємстві. 

Постановка завдання. Імідж організації – 
це образ компанії, що існує у свідомості людей. 
У будь-якій організації існує імідж незалежно 
від того, працюють над його формуванням, чи ні. 
Якщо над цим не працювати, у споживача ви-
никне стихійна думка і не зрозуміло, чи буде 
вона правильною і позитивною для організації. 
Відтак, завданням нашого дослідження є форму-
вання іміджу більш вигідно, ніж виправлення за-
відомо несприятливого образу компанії, а також 
обґрунтування таких підходів, які можуть бути 
корисними у формуванні іміджу підприємства 
ТОВ «3К ПРИНТ».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління соціальними процесами, що швидко 
змінюються, в галузі економіки, політики, ви-
робництва і духовного життя суспільства – така 
основна проблема, з якою зіткнулася сучасна 
Україна. Успішне, ефективне управління сучас-
ними організаціями вимагає знання і розвитку 
соціально-управлінської теорії та проведення 
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емпіричних досліджень. З метою управління со-
ціальною поведінкою суб’єктами, використову-
ється максимум засобів для дії на свідомість та 
підсвідомість індивіда. Імідж організації є та-
кою підготовкою свідомості до конкретних дій, 
виконувати які спонукають зовнішні стимули і 
внутрішні психологічні процеси. Імідж містить 
інформацію про сприятливі соціальні наслідки 
для індивіда або організації, які можуть настати 
в результаті здійснення певної моделі соціальної 
поведінки.

Існує велика кількість визначень поняття 
«імідж», що розглядають його з різних поглядів. 
Імідж підприємства можуть характеризувати 
такі поняття, як: репутація, гудвіл, бренд тощо. 
Відомий соціолог Ервін Гоффманн називає імідж 
мистецтвом «управляти враженнями». Вперше 
поняття «імідж» було запропоноване американ-
ським економістом-практиком, професором Мічі-
ганського університету К. Болдингом у 1961 р., 
який обґрунтував його важливість для успішного 
підприємництва. Саме тоді було започатковано 
нову науку, яка досліджувала «імідж» – «імі-
джезнавство», «іконіка» [1]. На думку А.К. Се-
менова, імідж – це навмисно спроектований в 
інтересах підприємства образ, який ґрунтується 
на особливостях діяльності, внутрішніх законо-
мірностях, властивостях, перевагах, якостях і 
характеристиках. Такий образ ціленаправлено 
входить у свідомість або підсвідомість цільової 
аудиторії, відповідає її очікуванням і вирізняє 
компанію з-поміж їй аналогічних [2]. Я не пого-
джуємося з даним твердженням, адже підпри-
ємство може і не займатися цілеспрямованим 
формуванням іміджу, тоді останній сформується 
стихійно.

У випадку відпускання питання іміджу на 
само плин він складається в споживачів несвідо-
мий, і немає ніякої гарантії, що він буде позитив-
ним. Саме тому потрібно вибирати між керованим 
(контрольованим) і некерованим (неконтрольова-
ним) іміджем. Формування сприятливого іміджу 
для організації – процес більш вигідний і менш 
трудомісткий, ніж виправлення спонтанного не-
сприятливого образу, який сформувався.

Чим якісніше на підприємстві формують 
імідж, тим ефективніше буде його діяльність.  
Як правило, більшість керівників підприємств 
не завжди розуміють важливість створення та 
формування іміджу на підприємстві. Тому, все це 
призводить до того, що підприємства працюють 
не на повну силу, більшість споживачів може не 
знати про існування продукції, продукція не за-
рекомендована – може призвести до відсутності 
бажаного результату (прибутку).

Оскільки менеджмент використовує різно-
манітні способи, підходи та прийоми, які дають 
можливість: упорядкувати, націлити (спрямува-
ти) та ефективно організувати виконання прита-
манних йому функцій, процедур і операцій, не-
обхідних для здійснення управлінського впливу. 
В сукупності способи здійснення управлінської 
діяльності, які застосовуються для визначення 
та досягнення її мети, виступають як методи ме-
неджменту. 

 Методи управління – це способи впливу на 
окремих працівників і трудові колективи в ці-

лому, які необхідні для досягнення цілей фірми 
(підприємства, організації). 

 Управління фірмою (підприємством, органі-
зацією) спрямоване на людей, коло їхніх інтер-
есів, передусім матеріальних. Тому основою кла-
сифікації методів управління є внутрішній зміст 
мотивів, якими керується людина у процесі ви-
робничої чи іншої діяльності. За своїм змістом 
мотиви діяльності можна поділити на матеріаль-
ні, соціальні та мотиви примусового характеру.

ТОВ «3К Принт» – це компанія, яка займа-
ється виробництвом ексклюзивного друку та 
рекламної продукції будь-якого рівня складнос-
ті, вона почала свою діяльність 05.04.2016 року. 
Компанія друкує на будь-якій поверхні: метал, 
пластмаса, дерево, силікон, шкіра, скло та т.д. за 
допомогою УФ друку. 

Розглядаючи підходи до формування іміджу 
підприємства ТОВ «3К Принт», ми досліджуємо 
теоретичні основи іміджевої політики та розро-
бляємо рекомендацій щодо формування пози-
тивного іміджу підприємства ТОВ «3К Принт». 
На нашу думку, основним методом покращення 
іміджу є франчайзинг. Оскільки на сьогодніш-
ній день світова практика показує, що франчай-
зинг – це один з найефективніших способів роз-
витку бізнесу та поліпшення іміджу компанії. 

Суть франчайзингу полягає в тому, що в об-
мін на частину прибутку і своєї незалежності ми 
отримуємо вже впізнаваємий товарний знак, пе-
ревірений часом метод ведення бізнесу і цілий 
пакет технологій компанії. Фактично, франчай-
зинг – це організація бізнесу, за якою компа-
нія-власник (франчайзер) передає незалежно-
му бізнесмену чи компанії (франчайзі) право на 
продаж товарів і послуг цієї компанії в обмін 
на зобов’язання франчайзі продавати ці товари 
чи послуги з дотриманням визначених якісних 
характеристик, із застосуванням обумовлених 
технологій, за розробленою схемою, у чітко вста-
новленому місці, під визначеним товарним зна-
ком. [3] Оскільки за допомогою франчайзингу 
відкриваються нові підприємства, під вже існу-
ючим ім'ям, це допомагає охопити більшу кіль-
кість покупців продукції та збільшити території 
продажу продукції. Саме через це підприємство 
розвивається, воно стає більш впізнаваємим, та 
покращується його імідж.

З усіх видив договірних відносин, заснова-
них на передачі комплексу виключних прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, вважаємо за 
необхідне відокремити договір франчайзингу як 
найбільш перспективний та ефективний засіб ве-
дення бізнесу. Франчайзі зобов’язується прода-
вати цей продукт чи послуги по заздалегідь ви-
значених законах і правилах ведення бізнесу, що 
встановлює франчайзер. В обмін на здійснення 
всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл вико-
ристовувати ім’я компанії, її репутацію (гудвіл), 
продукт та послуги, маркетингові технології, 
експертизу, і механізми підтримки [3].

Привабливість франчайзингу в наявності не-
заперечних переваг для обох учасників фран-
чайзінгових відносин. Для малих підприємств і 
індивідуальних підприємців він надає в розпоря-
дження стабільний дохідний бізнес, для відомих 
фірм і компаній – можливість розширити й уста-
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лити свої позиції на ринку. Саме цим можна по-
яснити настільки широке поширення франчай-
зингу як у Європі, так і в Америці. Для компаній 
франчайзинг – це спосіб поширення бізнесу.

Оскільки франшизу купують у компаній 
лише з позитивним та хорошим іміджем та 
компаній які є популярними на даний момент.  
Франчайзинг може значно поліпшити імідж  
ТОВ «3К Принт», оскільки на даний момент ком-
панія має один філіал у Києві та вже має свій 
фірмовий стиль та ім’я, яке знають в Україні та 
за її межами. Якщо компанія почне розвиватись 
та відкриватись у різних містах України та різ-
них країнах Європи, її імідж буде зростати, що 
дасть змогу долучати все більш бажаючих мати 
свій готовий бізнес з впізнаваємим ім’ям.

Зовнішній імідж підприємства – це сприй-
няття підприємства суспільством, засобами ма-
сової інформації, споживачами. Складовими зо-
внішнього іміджу є продукт і його якість, усе, 
що супроводжує продукт на ринку, – реклама, 
спосіб пропонування, зовнішній вигляд персо-
налу та об'єктів підприємства. Якість продукту 
є найважливішим елементом ділової репутації, 
оскільки доведено, що жодна, навіть надзвичай-
но ефективна реклама не врятує товар низької 
якості. Вдала реклама за наявності високоякіс-
ного продукту є потужним інструментом фор-
мування іміджу, що активно сповіщає ринок про 
продуцента, підкреслюючи унікальність пропо-
зиції, наголошує на відмінності її від пропозицій 
конкурентів, створює емоційну залежність між 
фірмою і споживачами її продукції [4].

У такій ситуації для просування товарів ком-
паніями необхідно використовувати нові при-
вабливі, непередбачувані форми спілкування з 
цільовою аудиторією і маркетингові технології, 
які дозволяють їм залишатися затребуваними. 
І основою тут виступає навіть не стільки сегмен-
тування (товари масового попиту не припускають 
розподілу ринку на чіткі сегменти), скільки саме 
позиціонування » заняття деяких позицій у сві-
домості споживача (точніше, заповнення лакун, 
зон, вільних від інших марок), які впливають на 
вибір. Такими можуть стати digital-технології – 
цифрові технічні засоби [4].

Сформувати позитивний імідж компанії, ре-
тельно продумати кожну деталь, контролювати 
сприйняття її діяльності суспільством і спожи-
вачами, залучати нових клієнтів і змушувати 
повертатися вже наявних – ефективність вико-
нання цих завдань багато в чому залежить від 
успішного і адекватного використання певного 
інструментарію. Тому процес формування імі-
джу організації актуалізує як базове завдання 
іміджології – пошук найбільш ефективних тех-
нологій впливу на свою аудиторію [4].

Швидкість змін, що відбуваються на ринку 
та поява нових виробників (конкурентів), будуть 
зростати й далі. Отже, формування, постійне  
підтримання та вдосконалення іміджу необ-
хідно для будь-якого підприємства. Створення 
позитивного іміджу організації та ефективне 
управління ним підвищує рівень довіри до уста-
нови, її престиж і авторитетність, може мобілізу- 
вати невикористаний потенціал і ресурсні мож-
ливості [5].

Висновки з проведеного дослідження. В до-
слідженні розроблені рекомендації, що стосу-
ються формування іміджу ТОВ «3К Принт» за 
допомогою засобів зовнішньої комунікації:

а) провести довгострокову рекламно-іміджеву 
кампанію;

б) створити механізми планування та бюдже-
тування іміджевих рекламних кампаній;

в) найняти SMM менеджера, який буде постій-
но вести сторінки в соціальних мережах, таких 
як Instagram та Facebook, запускати рекламу у 
соціальних мережах, вибирати засоби оператив-
ного поширення внутрішньофірмової інформації, 
чітко планувати рекламну діяльність на початку 
кожного року і визначати рекламний бюджет. 

Крім того пропонується:
– розставити пріоритети в планованих поді-

ях, які потребують реклами, а саме: поява нових 
послуг; проведення заходів, присвячених різним 
святам; реклама досягнень (нагороди, прохо-
дження сертифікації); іміджева реклама (рекла-
ма цінностей та якості обслуговування; згадка в 
ЗМІ надання спонсорських послуг);

– скласти статистичний звіт про проведену 
рекламну компанію і витрачених на неї засобах 
в кінці кожного року. Дана діяльність дозволить 
відстежувати частоту і ефективність реклами в 
конкретних засобах її розміщення;

– підвищити ефективність роботи Інтернет-
сайту. Інтернет сайт повинен бути ефективним 
засобом отримання інформації, бути зручним 
для використання с комп’ютеру та з телефо-
ну, постійно виставляти рекламу в Instagram та 
Facebook з новою продукцією.

Після аналізу соціальних мереж компанії  
«3К Принт», ми зробили висновок, що сторінки 
підприємства ведуться не регулярно. Рекламу за-
пускають не постійно, в середньому 1–2 рази на 
місяць. Сторінки ведуться керівником компанії.

На нашу думку, щоб розкрутити та зробити 
базу в соціальних мережах, можна на найближ-
чий рік найняти SMM менеджера, який буде вес-
ти сторінки в Instagram та Facebook, постійно та 
регулярно виставляти пости та запускати рекла-
му на послуги та товари. 

Після першого року, постійного та регуляр-
ного ведення сторінок, можна зробити висновок 
на скільки виросли продажі товарів та послуг. 
Якщо аналіз покаже високу ефективність, надалі 
можна продовжувати вести сторінки самостійно, 
якщо немає можливості залишити працювати 
SMM менеджера.

Потрібно також враховувати нерозривний 
взаємозв'язок зовнішнього і внутрішнього іміджу 
підприємства – сприйняття суспільством підпри-
ємства можна суттєво поліпшити, налагодивши 
роботу з персоналом, спрямовану на підвищення 
рівня обслуговування клієнтів.

Також, на мою думку, потрібно підвищити 
ефективність рекламної діяльності:

1. Чітко планувати рекламну діяльність на по-
чатку кожного року і становитиме рекламний бю-
джет. Необхідно продумати і розставити пріори-
тети в планованих події, які потребують реклами. 
Наприклад, появи нових послуг; проведення захо-
дів, присвячених різних свят; реклама досягнень 
(нагороди, проходження сертифікації); іміджева 
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реклама (реклама цінностей та якості обслугову-
вання; згадка в ЗМІ надання спонсорських послуг).

2. Скласти статистичний звіт про проведену 
рекламну компанію і витрачених на неї засобах 
в кінці кожного року. Дана діяльність дозволить 
відстежувати частоту і ефективність реклами в 
конкретних засобах її розміщення.

3. Підвищити ефективність роботи Інтернет-
сайту. Інтернет сайт повинен бути ефективним 
засобом отримання інформації. Сайт повинен 

бути зручним для використання с комп’ютеру 
та з телефону, постійно виставляти рекламу в 
Instagram та Facebook, з новою продукцією.

Підводячи загальний підсумок, можна сказа-
ти, що перераховані вище засоби зовнішньої ко-
мунікації спрямовані на формування позитивної 
громадської думки і створення ефекту більшого 
впізнавання та закріплення бренду у спожива-
чів, а також підвищення власного престижу у 
постійних клієнтів.
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Аннотация
Статья освещает элементы магистерского исследования в рамках формирования имиджа предприятия. Автор обо-
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активно влиять на социум. Положительный имидж и репутация компании не обходятся без подключения средств 
масс-медиа, Интернета. Перед пиар-агентами предприятия стоит главная задача – позиционировать и представить 
компанию так, чтобы сформировалась о ней мнение, как о передовой, лидирующей и той, которая соответствует всем 
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JUSTIFICATION OF APPROACHES  
TO THE FORMATION OF THE IMAGE OF THE ENTERPRISE LLC «3K PRINT»

Summary
The article is a coverage of the master's research within the formation of the image of the enterprise. The author 
substantiates that in order to form the desired image and positive assessment of the company, it is necessary to actively 
influence society. The positive image and reputation of the company do not do without the connection of the media, the 
Internet. The main task of the company's PR agents is to position and present the company in such a way that the opinion 
about it is formed as advanced, leading and one that meets all the needs of the client. Substantiated approaches and a 
number of recommendations for the formation of the image of the company LLC «3K PRINT».
Key words: image, communication, information, franchising, digital technologies.
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ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ТА НАПРЯМИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

Досліджено чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств, їх динаміку та вплив на аграрний сектор економі-
ки. Проаналізовано розвиток інновацій аграрного сектору економіки, стан технічних та трудових ресурсів підприємств, 
як найвагоміших чинників інноваційного розвитку. Виведено рейтинг чинників та розроблено модель управління ними. 
Запропонована модель базується на контролі позитивних чинників – стимуляторів інноваційного розвитку та пере-
творенні впливу негативних чинників.
Ключові слова: аграрне підприємництво, інтенсивний тип економічного розвитку, продовольча безпека, розвиток інно-
вацій, модель управління чинниками інноваційного розвитку.

Постановка проблеми. Протягом останніх ро-
ків аграрний сектор економіки в України харак-
теризується нестабільністю та відставанням за 
рядом показників порівняно із світовими тенден-
ціями економічно розвинутих країн. Про це свід-
чать наукові дослідження проведені вченими, 
щодо стану розвитку аграрного підприємництва 
[1; 2, с. 18–21; 3, с. 30–37; 4; 5].

Розвиток аграрного підприємництва на сьо-
годні представлений двома типами, що виража-
ються екстенсивністю або інтенсивністю зростан-
ня доходу від реалізації сільськогосподарської 
продукції. При цьому екстенсивний тип еконо-
мічного зростання характеризується зростанням 
обсягів доходу за рахунок фізичного розширен-
ня обсягів виробництва, а інтенсивний – якісним 
зростання його показників, що сприяють збіль-
шенню надходжень від виробництва.

Інтенсивний тип економічного зростання є 
важливим для розвитку галузі та країни в ціло-
му, проте простішим та менш ризиковим вважа-
ється екстенсивний. Саме тому в Україні на сьо-
годні більш розповсюдженим є екстенсивний тип 
економічного зростання аграрних підприємств, 
що спрямований на засадження більшої части-
ни посівних площ, розведення більшої кількості 
поголів’я худоби, тощо. Проте такий тип еконо-
мічного зростання здається вигіднішим лише при 
поверхневій оцінці. Вищенаведене доводить не-
обхідність подальшого дослідження та актуаль-
ність викладеної проблеми.

Постановка завдання. Основним завданням 
подальшого дослідження є виявлення найвпли-
вовіших чинників інноваційного розвитку аграр-
ного підприємництва та розробка ефективної 
моделі управління ними для забезпечення про-
цвітання аграрного сектору економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
слідження діяльності аграрних підприємств та їх 
економічного розвитку протягом останніх років 

свідчать про негативні тенденції. Зокрема проведе-
ний аналіз рентабельності сільськогосподарської 
продукції протягом останніх вказує на різкі коли-
вання та зниження у динаміці даного показника 
практично за всіма видами продукції. Особливо 
це стосується рентабельності продукції рослин-
ництва після 2015 року, що демонструє рис. 1.

Протягом аналізованого періоду спостеріга-
ється негативна тенденція до зниження даного 
показника у середньому на 50%. Аналогічна си-
туація спостерігається і при аналізі сільськогос-
подарської продукції тваринного походження, 
що демонструє рис. 2, за винятком молока.

Зниження показника рентабельності у розрізі 
тваринництва та рослинництва дає підстави вва-
жати, що екстенсивний тип економічного зрос-
тання не забезпечує досягнення високої ефектив-
ності від здійснення аграрного підприємництва. 
Поряд із цим зростає загроза продовольчій без-
пеці країни, а саме зменшення посівних площ, 
виснаженість ґрунтів, зниження врожайності, 
виродження відбірних порід худоби та птиці, а 
отже зростає необхідність змін, що сприятимуть 
запровадженню інтенсивного типу економічного 
зростання аграрного підприємництва.

Забезпечення інноваційного розвитку аграр-
ного підприємництва потребує детального ви-
вчення чинників, що мають вплив на нього. Зо-
крема такий вплив може мати як позитивний 
так і негативних характер, а тому необхідним 
є реалізація дієвої моделі управління чинника-
ми інноваційного розвитку, яка включатиме три 
складові: виявлення чинників, виведення рей-
тингу найважливіших та їх аналіз, контроль по-
зитивних чинників, що сприяють інноваційному 
розвитку та перетворення впливу негативних 
чинників, що стримують інноваційний розвиток 
на позитивний. Наочно модель управління чин-
никами інноваційного розвитку можна зобразити 
наступним чином, що представлено на рис. 3.
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Опрацювання першої складової потребує 
проведення дослідження поняття та класифіка-
ції чинників інноваційного розвитку. Огляд до-
ступних нам літературних джерел [4; 7; 8; 5; 9] 
дозволяє охарактеризувати усі існуючі чинни-
ки за кількома ознаками, відповідно до теорії 
класифікації, де одні ознаки характеризують 
часову приналежність, інші – просторову, а 
треті визначають напрям руху. Зокрема відно-
шенням до часу – стабільні та нестабільні, за 
ознакою місця виникнення, що характеризують 
простір – зовнішні та внутрішні, за можливістю 
управління – залежні від рішень підприємця та 
незалежні.

До зовнішніх чинників можемо віднести на-
явність інновацій у галузі, сприятливість інвес-
тиційного клімату, підтримку держави, а до вну-
трішніх технічну базу, виробничі потужності та 
наявність професійних кадрів.

Проведене дослідження дає підстави визна-
чити рейтинг найважливіших чинників, що на 
думку вчених мають найбільший вплив на спри-
яння інноваційному розвитку, що відображено у 
таблиці 1.

Як видно з таблиці 1 на першому місці за си-
лою впливу є наявність наукових розробок у га-
лузі та їх реалізація, друге – розділяють стан 
технічної бази аграрних підприємств та стан 
виробничих потужностей, і на третьому – на-
явність висококваліфікованих кадрів аграрних 

підприємств, оскільки свідчать про можливість 
реалізації інновацій та готовність працівників до 
змін та необхідність покращення умов праці.

Таблиця 1
Рейтинг найважливіших  

інноваційних чинників розвитку  
аграрних підприємств в Україні

Частка 
вче-

них, %
Чинники

Рейтин-
гове 
місце

27 Наявність наукових розробок у 
галузі 1

26 Наявність реалізованих інновацій 1

15 Стан технічної бази аграрних під-
приємств 2

14 Стан виробничих потужностей 2

10 Наявність висококваліфікованих 
кадрів 3

7 Підтримка держави 4
1 Інші 5

Джерело: розраховано на основі проведеного дослі-
дження за даними [4; 7; 8; 5; 9]

Наступним кроком є дослідження чинників у 
динаміці та рівень їх впливу на сьогодні, і чин-
ники, що розділяють перше місце потребують 
дослідження стану інновацій у аграрному під-
приємництві та ступеню їх реалізації, що мож-
на прослідкувати за проривами і інтенсивністю 
науково-технічного прогресу протягом минулого 

Рис. 1. Аналіз рентабельності сільськогосподарської продукції рослинного походження за 2010–2019 рр.
Джерело: побудовано на основі проведеного дослідження за даними [6]
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Рис. 2. Аналіз рентабельності сільськогосподарської продукції рослинного походження за 2010–2019 рр.
Джерело: побудовано на основі проведеного дослідження за даними [6]
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століття і до сьогодні. Результати 
проведеного дослідження демон-
струє таблиця 2.

Проведене дослідження дає 
підстави констатувати, що протя-
гом останніх десятиліть інновації 
мали значний вплив на розвиток 
аграрного підприємництва, а існу-
ючі наукові розробки сприятимуть 
підвищенню його ефективності 
при наявності можливостей до ре-
алізації, що потребує позитивного 
впливу інших чинників відобра-
жених у таблиці 2, а саме стану 
технічних ресурсів аграрних під-
приємств, підтримки з боку дер-
жави, наявності кваліфікованих 
працівників.

Чинники, що розділяють друге 
місце характеризують стан тех-
нічної бази аграрних підприємств 
та їх виробничих потужностей, 
тому дослідження повинно базу-
ватись на вивченні стану основних 
засобів підприємств аграрного сек-
тору економіки України, ступеню 
оновлення та ефективності їх ви-
користання їх протягом аналізо-
ваного періоду. Результати прове-
деного дослідження відображено у 
таблиці 3.

За результатами проведеного 
дослідження можемо характери-
зувати стан технічної бази та ви-
робничих потужностей аграрних 
підприємств як незадовільний, ос- 

Рис. 3. Модель управління інноваційними чинниками розвитку 
аграрного підприємництва.

Джерело: побудовано на основі проведеного дослідження
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Таблиця 2
Дослідження динаміки інновацій аграрного сектору економіки

Час 
виникнення Суть інновації Результативність

1 2 3

1914 р. Кооперативи Практичне застосування в повсякденній діяльності спільнот результатів науко-
вих досліджень, що проводяться, зокрема, в ленд-грант університетах.

1930 р. Гібридизація Збільшення вирощування обсягів зерна на акр, збільшення посівних площ.

1925 р. Газові  
трактори

Газ із живленням від внутрішнього згоряння трактора збільшив посівні площі, 
так що один фермер може і посадити і зібрати урожай.

1933 р. Фарм-кредити Створення адміністрації у справах фермерського кредиту, яка надавала фер-
мерам. 

1934 р. Служба охоро-
ни ґрунтів

Агентство з надання технічної допомоги фермерам у вигляді покривних куль-
тур, лісових буферів і інших методів, які стримують ґрунт і живильні речовини 
від вимивання.

1934 р.
Штучне  

запліднення в 
тваринництві

На сьогоднішній день 95% молочної худоби і 80% свиней розводять штучно, 
отримуючи значні успіхи у виробництві молока, середньодобовий приріст і по-
кращення багатьох інших показників.

1935 р.
Електрифіка-
ція сільських 

районів

Відсутність електрики у виробництві обмежувала використання електричних 
доїльних апаратів та впровадженню інноваційних технологій.

1942 р. Аграрні  
хімікати

Сприяли стійкості рослин, проте на сьогодні заборонені, інші використовують 
до сих пір.

1960 р. Біотехнології Широка група інновацій, що охоплює все, від генетично модифікованих культур 
для біоконтролю до комах.

1966 р. Випроміню-
вання

стерилізували хробаків-паразитів, які відкладають яйця в рани тварин., а ли-
чинка м'ясної мухи була знищена.

1970 р. Комп'ютери

Можливість застосування технології GPS-наведення, які розраховують точ-
ність посадки, а також дали фермерам програмне забезпечення для управління 
стадами і фінансами. Техніка буде продовжувати розвивати сільське господар-
ство і протягом наступних 100 років.
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1 2 3

2018 р. Ген смертності Знищення шкідників, зокрема від москітів, на даний момент проект знаходить-
ся під наглядом U.S. Food and Drug Administration.

2019 р. Інші
розширення точного землеробства; появи нових можливостей для використання 
ГМО, таких, як фармацевтичне виробництво; більш широке використання міні-
атюрних камер, роботів і дронів.

Джерело: побудовано на основі проведеного дослідження за даними [10] 

Таблиця 3
Дослідження стану основних засобів аграрних підприємств України

Показники 2014 2015 2016 2017 2018
Надійшло основних засобів 26670 40217 62631 77740 91376

з них введено в дію нових основних засобів 14774 20821 39576 44841 55791

Вибуло основних засобів 10748 10460 12754 16700 28828

з них ліквідовано основних засобів 1395 1242 1497 1909 2361

Вартість основних засобів на кінець року 171392 210169 270467 341622 407146

Обсяг виробленої продукції 286905,61 416619,97 474884,08 524120,70 616094,02

Всього зайнятих у аграрному підприємництві 3389,00 3091,40 2870,60 2866,50 2860,70

Коефіцієнт оновлення 15,56 19,14 23,16 22,76 22,44

Коефіцієнт введення 55,40 51,77 63,19 57,68 61,06

Коефіцієнт вибуття 6,27 4,98 4,72 4,89 7,08

Фондовіддача 1,67 1,98 1,76 1,53 1,51

Фондоємність 0,60 0,50 0,57 0,65 0,66

Фондоозброєність 50,57 67,99 94,22 119,18 142,32

Джерело: розраховано на основі проведеного дослідження за даними [6]

Таблиця 4
Дослідження кваліфікаційного складу кадрів аграрних підприємств України

Роки
Всього зайнятих 

у аграрному 
підприємництві

Кваліфіковані 
робітники

Робітники без 
кваліфікації

Частка 
кваліфікованих 

робітників
Частка інших

2012 3308,50 74,30 3234,20 2,25 97,75

2013 3389,00 69,30 3319,70 2,04 97,96

2014 3091,40 65,00 3026,40 2,10 97,90

2015 2870,60 59,20 2811,40 2,06 97,94

2016 2866,50 50,50 2816,00 1,76 98,24

2017 2860,70 55,60 2805,10 1,94 98,06

2018 2937,60 48,30 2889,30 1,64 98,36

2019 3010,40 68,20 2942,20 2,27 97,73

Джерело: розраховано на основі проведеного дослідження за даними [6]

Продовження Таблиці 2

кільки коефіцієнти оновлення низькі, частка 
введених нових менша 70% а динаміка показни-
ків ефективності погіршується, що демонструє  
рис. 4.

Аналіз складу кадрів необхідний для оцінки 
можливості легкого запровадження інновацій на 
аграрних підприємствах та сприйняття праців-
никами нововведень, а тому потребує визначен-
ня частки кваліфікованих працівників задіяних 
у даному секторі економіки. Результати проведе-
ного аналізу відображені у таблиці 4.

Результат проведеного дослідження свідчать, 
що частка кваліфікованих працівників є незна-
чною і характеризується нестабільністю протя-
гом аналізованого періоду. Проте позитивним є 

тенденція до зростання даного показника у ди-
наміці.

Щодо останнього досліджуваного нами чин-
ника – наявність державної підтримки – варто 
відмітити, що більшість державних програм зо-
рієнтовані на інноваційний розвиток аграрних 
підприємств [11; 12; 13; 14; 15], проте скористати-
ся нами без застосування спеціальних механізмів 
вкрай важко. Потребують спрощення процесу 
оформлення відповідної документації та чіткості 
вимог до неї, а також обґрунтування виконання 
чи невиконання умов надання пільг та дотацій. 
Окрім цього потребують удосконалення механіз-
ми проведення тендерів та проведення проектів, 
а також важливим є скорочення термінів очіку-
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Рис. 4. Динаміка показників ефективності використання виробничих потужностей аграрних підприємств.
Джерело: побудовано на основі проведеного дослідження за даними [6] 
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вання обробки поданої документації та винесен-
ня рішень.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження дозволяє констатувати, що 
серед аналізованих чинників інноваційного роз-
витку аграрних підприємств найвпливовішими 
на сьогодні є наявність наукових розробок у 
галузі та стан технічних та трудових ресурсів 

аграрних підприємств, а правильне управління 
ними дозволить здійснювати розвиток аграрного 
підприємництва за інтенсивним типом економіч-
ного зростання, тобто у напрямку інноваційного 
розвитку, що дозволить протистояти глобаль-
ним викликам сучасності та забезпечить ста-
більне процвітання галузі та продовольчої без-
пеки України.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
И МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

Анализируется социально-экономический потенциал социального партнёрства в переходный период коэволюции. 
Сквозь призму межпарадигмальных трансформаций рассматривается дрейф понимания богатства народов, где 
определяющее значение начинает играть поиск, развитие и реализация одарённости каждого. Соответственно, ис-
пользование механизмов социального партнёрства для максимизации государством и регионами поля развёртывания 
творческой активности изучается в качестве общественно-необходимого направления развития и безопасности. Де-
монстрируется роль культивирования форм социального партнёрства и для успеха реформ переходного периода, и 
для формирования итогового вектора трансформаций. Подчёркивается влияние социального партнёрства на станов-
ление орбиты долгосрочных трендов.
Ключевые слова: творческая активность, социальное партнёрство, интересы, организация, управление.

Постановка проблемы. Качество использова-
ния межпарадигмального переходного периода 
во многом зависит от механизмов формирова-
ния и распространения многообразия творчес-
кой активности масс. Так, выход на передний 
план богатства общества сугубо индивидуаль-
ной комбинации одарённости каждого превра-
щает механизмы максимизации просоциальной 
творческой активности в кардинально важное 
направление организации и управления. Так-
тические же организационно-управленческие 
формы зависят от конкретной ситуации. Соо-
тветственно, крайне важны: профессионализм и 
нравственность элит, отход от шаблонов «голого» 
администрирования, овладение новейшими тех-
никой и технологиями, персональная ответствен-
ность за организационно-управленческие ошиб-
ки. Характер возникающей при переходе к новой 
общественной парадигме в единстве внутренне-
го устройства и мирового порядка сам по себе 
отнюдь не обрекает на хаос и бессмысленность, 
но требует концептуально-методологического 
знания и адекватности восприятия [1-5]. Вмес-
те с тем, когда мировая система империализма 
включила в себя существенную часть стран ре-
ального социализма, во многом был исчерпан по-
тенциал распространения посткапиталистичес-
кой модели организации общественной жизни, 
нуждающейся не только во внутренней, но и во 
внешней эксплуатации (в частности, за счёт мо-
нопольно неэквивалентного обмена). Тем самым 
смена общественной парадигмы в глобальном 
масштабе объективно стала драматически необ-
ходимой. Одновременно колеблющаяся победа 
в наиболее могущественной стране либераль-
но-социалистических сил над консервативными 
субъективно включила в себя опору на уличные 
движения, анархо-экстремистские и расово-
ориентированные группы. Вместе с тем, про-
изошла и централизация собственности-власти 

по отношению к ведущим социальным сетям и 
каналам СМИ, и вытаскивание в политику за 
счёт их применения ранее вполне локальных, 
камерных кругов обывателей. Причём, как под-
тверждает практика, близость в восприятии 
обеспечивает именно обыкновенность, зауряд-
ность блогера, тогда как «высоколобая заумь» 
предполагает адекватный уровень подготовки и 
труд понимания. Укрупнённо конкурируют два 
пути восстановления регулируемости основных 
процессов целостности: кастовое или социали-
зированное устройство общества, – каждый из 
которых связан со своим представлением о нор-
мативном, справедливым и желательным в об-
разе жизни, направлениях индивидуального и 
общественного изменения, структуре произ-
водства, распределения, обмена и потребления. 
Весомыми факторами в складывании конечного 
вектора выступают трансформации государства 
и воспитание человека. И период форсированных 
изменений в рамках перехода к новой практи-
ческой и теоретической парадигме определяет 
не только ближайшие перспективы, но и сами 
орбиты дальнейших трансформаций [6-8].

Анализ публикаций. Теоретико-методоло-
гическими основаниями материала стали, во-
первых, размышления по поводу улучшения 
порядка хозяйственного аспекта человеческого 
общежития (прежде всего, традиции Платона, 
Аристотеля, Канта, а также таких национальных 
героев и выдающиеся государственных деятелей, 
как Ж.-Р. Эбер и П.Г. Шометт, Ж. Ру и Ж.-Т. Ле-
клерк, Т. Амару и Г. Бабёф, Х. де Сан-Мартин и 
А. Сен-Симон, А. Ордин-Нащокин и В. Голицын, 
А. Горчаков и А. Бестужев-Рюмин, А. Грибоедов, 
А. Пушкин, Г. Потёмкин и А. Безбородко, Г. Ско-
ворода и А. Панин, Г. Шелихов и Н. Резанов,  
П.-Ж. Прудон и К. Маркс, П. Лавров и П. Кропот-
кин, С. Боливар и Х. де Сан-Мартин, П. Вилья и 
Э. Сапата, А. Сандино и Ф. Марти, Г. Чичерин и 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, – 
Быть может спаяно железом лишь и кровью».
Но мы попробуем спаять его любовью.
А там посмотрим – что прочней?

Ф.И. Тютчев
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А. Громыко, Э. Че Гевара и Ф. Кастро Рус, Д. Ор-
тега Сааведра и С. Альенде, Хо Ши Мин и П. Лу-
мумба, Ш. де Голль и Д. Стросс-Кан); во-вторых, 
исследования оптимизации диапазона государ-
ственного вмешательства в общественную (в 
частности, хозяйственную) жизнь А. Аганбегя-
ном, Р. Акоффом, И. Албеговой, В. Афанасьевым, 
А. Гастевым, В. Геецем, В. Глушковым, В. Го- 
ликовым, Р. Гринбергом, Дж.К. Гэлбрейтом, Р. Да- 
рендорфом, П. Друкером, Э. Дюркгеймом, 
Р. Емцовым, А. Зиновьевым, Б. Кваснюком, 
Дж. О’Коннором, П. Лебедевым, И. Лукиновым, 
В. Медведевым, Ю. Осиповым, Р. Оуэном, 
В. Плехановым, Е. Пономарёвой, А. Рыковым, 
Г. Уотерменом, Г. Фроном, А. Холоповым, 
А. Чаяновым, Л. Эрхардом С. Янгом; в-третьих, 
анализ особенностей переходных периодов, их 
свойств, сущности и форм (в первую очередь, 
у А. Ахиезера, М. Бри, Ф. Броделя, И. Валлер-
стайна, П. Волобуева, Г. Гиргинова, М. Джунусо-
ва, В. Келле, Ф. Константинова, М. Корнфорта, 
Р. Косолапова, Т.С. Куна, М. Кунявского, М. Лан-
гштейна, А. Левина, М. Малахова, С. Мурашова, 
М. Мчедлова, Т. Ойзермана, А. Павлова, В. Па-
нибратова, И. Пантина, В. Парето, А. Пашкова, 
Ю. Плетникова, Е. Плимака, М. Покровского, 
Е. Преображенского, А. Пыжикова, Л. Сергее-
вой, Ж.Э. Сореля, А. Чучина-Русова, И. Чхик-
вишвили, Н. Шатагина, С. Шаумяна, Ж. Эллюля); 
в-четвёртых, выделение логики и основных ха-
рактеристик новой общественной парадигмы 
В. Алексеевым, В. Алкснисом, И. Андреевым, 
Г. Багатурией, М. Баргом, С. Бартеневым, 
С. Батениным, А. Белорусовым, Е. Брагиной, 
А. Булатовым, П. Бьюкененом, С. Бэнноном, 
В. Вазюлиным, А. Вассерманом, В. Виноградовым, 
Р. Волковым, А. Гаспаряном, Э. Гэмблом, 
М. Делягиным, И. Джохадзе, В. Дрожжиновым, 
Ю. Дроздовым, В. Дьяковым, Д. Евстафьевым, 
В. Ефимовым, Л. Ивашовым, Э. Ильенковым, 
М. Ильиным, В. Иноземцевым, С. Кара-Мур-
зой, Е. Касаткиной, С. Козловым, Дж. Корби-
ном, В. Корниловым, Л. Ларушем, Э. Либановой, 
А. Ляменковым, О. Матвейчевым, С. Михеевым, 
Н. Нарочницкой, Р. Нисбетом, И. Острецовым, 
В. Паньковым, Ю. Пахомовым, С. Переслегиным, 
К. Петровым, С. Платоновым, В. Пресняковым, 
В. Пякиным, В. Сагатовским, Б. Сандерсом, 
С. Семёновым, Е. Спицыным, Н. Стариковым, 
Е. Талызиной, Э. Уоррен, Дж. Урри, Ж. Фрес-
ко, А. Фурсовым, М. Хазиным, О. Четвериковой, 
Т. Шаниным, А. Шпаковским, О. Шпенглером, 
А. Этциони; в-пятых, поиски специалистов, изу-
чающих, во-первых, механизмы «трипартизма», 
«производственной демократии», «социального 
партнёрства», «социального диалога», «граждан-
ского диалога» (Г. Анисимова, А. Балашов, Дж. 
Бенигер, Дж. Бернем, Х. Браверман, Дж. Дан-
лоп, Э. Вильховниченко, М. Воейков, И. Гончаро-
ва, Н. Горлач, Е. Гришнова, В. Гуляев, В. Данюк, 
Р. Дарендорф, Н. Есипова, В. Жуков, В. Кабали-
на, У. Кинг, В. Ковалёв, А. Колосок, А. Колот, Дж. 
Коммонс, Ю. Коноплина, А. Крейг, К. Кязимов, 
М. Либоракина, Э. Лутохина, Э. Мэйо, С. Минц, 
А. Мирошниченко, Г. Назарова, В. Новиков, Дж. 
Нэш, Ю. Одегов, С. Одяков, Н. Оленевич, Л. Оме-
льянович, С. Перегудов, М. Переплётченко, О. Пи-

рогов, У. Риддел, Ф. Ричардсон, Ф. Ротлисбир-
гер, О. Руденок, Л. Смирчич, Б. Тернер, В. Уайт, 
К. Уолкер, С. Хохлявин, А. Чаусовский, Т. Чуба-
рова, Э. Шейн, Л. Эрхард, В. Якимец).

Задача статьи – характеристика возмож-
ностей использования механизмов социального 
партнерства для максимизации поля творческой 
активности в обществе в период межпарадиг-
мального перехода.

Изложение основного материала. Во вза-
имодействии людей изначально соседствуют 
взаимопомощь и состязание, пронизывая их би-
ологическую, социальную и духовную жизнь. 
Важность организационно-управленческого по-
иска общественно-эффективных путей оптими-
зации сочетания общих, частных и специальных 
интересов, пластов проявления социального и 
индивидуального начал без подавления разумной 
инициативы и с максимизацией разносторонней 
творческой активности масс кардинально возрас-
тает с перемещением ядра заинтересованности 
социума от простого мускульно-энергетического 
действия к богатству многообразия творчес-
ких проявлений человеческих способностей.  
Т.о. первоочередными общественно-необходи-
мыми организационно-управленческими зада-
чами являются: поиск и развитие творческих 
задатков, создание условий их максимальной 
просоциальной реализации. При этом практи-
ческая сложность организации социальной со-
ставляющей части творческой активности – в 
необходимости рефлексивного восприятия и 
культивирования инициативы при блокировании 
деструктивно-антисоциальных действий. Между 
тем, длительная эпоха приоритета гонки за уров-
нем удовлетворения растущих материальных по-
требностей на базе расходования простого труда 
зримо выявила свои пределы, связанные с не-
равномерностью концентрации возможностей и 
угрозами всей планетарной экосистеме. Причём 
достигнутый уровень потребления и отходов, 
характерный для привилегированных регионов, 
даже близко не может быть распространен на 
всех из-за уровня давления на среду обитания. 
Между тем, развитие может идти как с нараста-
нием расслоения населения, так и с повышением 
ценности и качества жизни, возможности твор-
чества: во многом это обстоятельство зависит от 
того, кто и в чьих интересах осуществляет и те-
оретический анализ, и практические перемены. 
Государство организует либо перекладывание 
коммунально-бытовой рутины и хлопот вокруг 
удовлетворения первичных потребностей с че-
ловека, либо, напротив, усиливает материально-
бытовой гнёт на основные массы тружеников.

Человек, в отличие от животного, не имеет 
жёсткой предопределенности своего существова-
ния и занятий. Это позволяет и развивать особен-
ности индивидуального жизненного пути, и ком-
бинировать личностные качества. Совместность 
и взаимодополняемость людей усиливает их за-
висимость друг от друга, способствует разделе-
нию деятельности в соответствии с природными 
и общественными задатками. Однако различие 
детерминант в соединении определённого вида 
деятельности и индивида, возможность смены де-
ятельности предопределяет общественную ком- 
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бинацию труда в форме либо общественного ра-
спределения, либо общественного разделения 
его. Собственные закономерности общественно-
го распределения труда не закрепляют  челове-
ка за одной из рабочих функций, предоставляя 
возможности как для смены деятельности, так 
и для развития совокупности его сущностных 
сил. Гипертрофированное развитие одной из них 
за счёт ущемления остальных ставит преграды 
развитию их всех, делая ущербной и привиле-
гированную способность. Единственно возможное 
направление наиболее эффективного развития 
любой сущностной силы заключается не в её обо-
собленном развитии за счет других, а в гармонич-
ном, всестороннем развёртывании всех черт лич-
ности в деятельности. Распределение труда как 
таковое как раз и предполагает всесторонность, 
гармонию и непрерывность развития человека 
деятельностью, при которых выбор конкретной 
деятельности  осуществляется, исходя из требо-
ваний сущностных сил, и не является конечным 
и неизменным. Когда же соединение индивидов 
в труде осуществляется стихийно, случайно по 
отношению к конкретному сочетанию сущностных 
сил личности, то оно чуждо для человека, реали-
зуется через общественное разделение труда, под 
воздействием которого каждому недоступна и вся 
деятельность, и полнота освоения данного труда, 
достижение всесторонней сущности.

Развитие уровня общественного разделения 
труда коррелирует с ростом уровня социализа-
ции: и качество конкретного живого труда пред-
определяется включённостью в общественный 
труд, и конечная цена продукта / услуги отнюдь 
не обязательно определяется непосредственно в 
игре рыночных сил. С одной стороны, под влия-
нием новых глобальных тенденций активно уси-
ливается взаимозависимость производственных 
звеньев, дисциплина взаимодействия контраген-
тов, кооперация и сотрудничество партнёров. 
Тот интернациональный уровень развития обще-
ственного характера и содержания труда, которо-
го, пройдя череду закономерных этапов, они, на-
конец, достигли, означает, в частности, что ныне 
уже значимость собственных результатов дея-
тельности каждого определяется включённостью 
в совокупный труд. Причём производственные 
циклы включают узлы, значительно отстоящие 
друг от друга, каждый из которых участвует в 
конкурентной борьбе на своем ярусе хозяйство-
вания. С другой стороны, формы разделения 
труда зиждутся на приватном интересе и при-
ватной собственности, а потому фиксируются 
разнообразными собственниками, среди которых 
всё заметнее роль многонациональных корпора-
ций и регионов, диверсификация деятельности 
которых строится в зависимости от конкрет-
ной конфигурации интересов. В этой ситуа-
ции обеспечение и продвижение общественных 
и приватных интересов оказываются всё более 
взаимозависимыми, а модели их продуктивного 
взаимодействия на региональном уровне – всё 
более разнообразными. С повышением зрелости 
мирохозяйственных отношений и соотношение 
конкуренции и монополии становятся подвиж-
нее, гибче. Процессы хозяйственного взаимо-
действия социализируются и индивидуализи-

руются; переплетаясь, они активно включаются 
в трансформирование мира, где соответственно 
тенденциям становления постиндустриальных 
производственных отношений и постмодерной 
культуры всё результативнее взаимодействуют 
заведомо неоднородные составляющие. При этом 
социализация деятельности и развёртывание 
многоуровневых форм кооперации усиливают 
основания дальнейшей сегментации рынка, воз-
можности дифференциации продукта, успешно-
го развития механизмов и форм конкурентных 
отношений. С одной стороны, и сам товарообмен 
начинает дрейфовать в сторону обмена спосо-
бностями и знаниями, а владение ими опред-
еляет величину затрат общественно необходи-
мого труда. С другой же, – вырастает значение 
и размеры сектора организации хозяйства на за-
ведомо внерыночных началах (к примеру, в го-
сударственном механизме рост рыночных подхо-
дов означает развитие коррупции). Под влиянием 
постиндустриальных тенденций трансакционные 
издержки (transaction costs) не только нарастают, 
меняется сама их структура. Успешно конкуриру-
ют ныне сумевшие повысить эффективность ис-
пользования ведущих из них, доформировать свою 
этику отношений не только труда или же перера-
спределения, но и других измерений жизни.

Вместе с тем, межотраслевые и внутриот-
раслевые потоки хозяйственного взаимодействия 
в регионах и между ними трансформируются 
разносекторными структурами стратегическо-
го партнёрства / кооперации и конкуренции / 
состязания. При создании плодотворной хозяй-
ственной среды с усилением тенденций постин-
дустриализации производственных отношений с 
присущими ей глобализацией процессов хозяй-
ствования и появлением всё более изощрённых и 
утончённых инструментов перелива возможнос-
тей и рисков активно возникают кластеры раз-
вития, где в первую очередь поднимается каче-
ство жизни, уровень экономики, куда приходят 
добросовестные долгосрочные инвестиции, новые 
технологии. И, разумеется, чтобы разные факторы 
производства были активизированы из состояния 
потенциала и сведены воедино, необходима це-
ленаправленная, качественная и профессиональ-
ная организационно-управленческая работа. Так, 
в постсовременных условиях распространения 
культуры постмодерна и постиндустриальных 
производственных отношений быть успешным 
глобальным конкурентом означает, в первую оче-
редь, именно найти адекватную своим особеннос-
тям политико-экономическую нишу, сознательно 
приняв на себя соответствующие возможности, 
ресурсно-методологические вызовы, позитивные 
и негативные риски и ограничения.

Подневольный труд малоэффективен и про-
игрывает самодеятельному творчеству. На пер-
вый план выходит духовно-информационная 
мотивация жизни. Нарастает значение морально-
нравственных ориентиров и научно-интеллекту-
альной активности в осуществлении деятель-
ности. Т.о. необходимо переходить от привычки 
к навязыванию глобальных стандартов крайне 
разнородным культурно-ценностным мирам к 
ориентации на культивирование собственных 
общесоциальных условий продуктивности и дол-
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говременной стабильности жизнедеятельности. 
Соответственно кардинальным трансформациям 
практики развитие постнеклассической методоло-
гии обществоведения, требует, в первую очередь, 
философского осмысления диапазона продуктив-
ного синтеза знаний, полученных от применения 
различных исследовательских подходов и школ. 
Качество используемого инструментального и 
методологического обеспечения процессов моде-
лирования и управления испытывается на из-
лом радикальностью социально-экономических 
трансформаций и уровнем вставших перед об-
ществом (и, соответственно, обществоведением) 
задач. Использование предоставляемого эпохой 
исторического шанса «обогнать, не догоняя» тре-
бует принятия мер по подготовке и участию в 
информационном обмене, в частности, созданию 
комплекса государственной и региональной по-
ддержки как благотворной среды перемен, так 
и «точек роста», прежде всего, – в виде научно-
образовательно-производственных кластеров 
со своими мозговыми центрами. Осуществление 
межпарадигмального практико-теоретического 
сдвига гигантски расширяет «коридор свободы», 
включая в него перспективы в диапазоне от 
«обогнать, не перегоняя» вплоть до слома сво-
его развития. Происходящие трансформации 
не случайны, хоть и не все закономерности 
очевидны, для их выявления и существует на-
ука, в частности, – методология экономического 
анализа. Так, её предназначение – не просто 
изучать «ради чистого искусства / науки», а 
обеспечить понимание, создать инструментарий 
эффективного воздействия, осознанной обще-
ственной активности, в т.ч. исторического уровня 
и социетального масштаба.

В трансформациях переходного периода це-
лесообразно различать три аспекта коэволюции: 
технико-технологический (инструментальные 
средства решения заданий), социально-инсти-
туционный (совершенствование институционной 
сферы общества) и культурно-ценностный (тра-
диции, исторический опыт, социальное наслед-
ство). Сложность восприятия инноваций растет 
от первого из них к третьему. И дело здесь не 
в «национальных особенностях» как таковых, 
присущих любому государству, а в масштабе 
и уровне ранее достигнутого индустриального 
развития, богатом научно-промышленном по-
тенциале, достигнутом когда-то качестве общео-
бразовательной и профессиональной подготовки 
кадров и занятом ранее месте в геополитичес-
кой системе балансов и противовесов. Потому 
важно более тщательным образом учитывать 
глубинный и многосторонний характер пере-
мен, взаиморезонирование и многообразие гло-
бальных и национальных аспектов, культиви-
ровать формы их адаптации к укоренённым 
в народных традициях ценностно-смысловым 
комплексам и надеждам населения. Украине 
легче построить отнюдь не ушедшую в прошлое 
утопию «чистого рынка» классического образца 
(который базируется на вестернизированных мо-
делях индивидуализма, светского государства, 
частной собственности, гражданского общества 
и т.п.), а именно пострыночное, основанное и на 
внерыночных принципах, хозяйство, которое ста- 

нет органичным в политико-экономических кон-
струкциях будущего. Для этого необходимо дви-
гаться в трипартизме не только от социально-ие-
рархической организации трудовых отношений 
к экономической, но и с её помощью – к соци-
окультурной. Надлежит совершенствовать не 
только техническое оборудование производства, 
но и производственные отношения, культуру и 
этику деятельности [9–18].

Для интеграции потенциала государственно-
го регулирования и регионального самоуправ-
ления в развёртывании творческой активности 
при использовании механизмов стимулирования 
желательных трансформаций в сетевой организа-
ции постглобального общества эффективно приме-
нение обширного потенциала механизмов реали-
зации принципов производственной демократии и 
социального партнёрства, совершенствуя при этом 
механизмы не «обязывать», «заставлять», «адми-
нистрировать», а «увлекать», «заинтересовывать», 
«стимулировать» [19–24]. Для долгосрочного 
устойчивого хозяйственного роста и активизации 
производительных сил общества, тем паче – фор-
сированного развития страны и региона необходи-
мо создание прочного социально-экономического 
основания, которое предполагает созидательный 
вектор трансформации баланса интересов. Для 
обеспечения устойчивой конкурентоспособности и 
долгосрочной динамики социально-экономического 
прогресса требуется культивирование продук-
тивной основы общественного согласия, поддерж-
ка инновационных форм развёртывания базовых 
ценностно-смысловых комплексов своего куль-
турно-цивилизационного мира, причём на уровне 
как отдельных «точек  развития», так и мотиви-
рующей среды. В формировании и закреплении 
позитивных общественных трендов особое место 
занимают трансформации трудовой сферы: с одной 
стороны, она претерпевает существенные измене-
ния под влиянием расширяющихся возможностей 
развития и применения сущностных сил личности, 
с другой, – тем в большей степени диффузирует в 
прочие измерения жизнедеятельности.

Акцентирование методологий и ресурсных 
баз стимулирования желательных изменений  
(в частности, в отношении к труду и поведенчес-
ких признаках) на основе гибридного инструмен-
тария непрямых действий, мягкой силы, гибкой 
власти и т. п. расширяет границы мотивирования 
и побуждения, возможности социального и инди-
видуального уровней психического воздействия – 
вплоть до создания «социально-психологических 
автоматов» и ситуаций самовнушения. Процессы 
развития дополнительно усиливают регулятив-
но-управленческое значение ценностей/стои-
мостей, трансформируют структуру и дизайн 
общественных отношений. Обогащение инстру-
ментария стратегического управления также до-
стигается при использовании процессуальных 
характеристик циркулирования капитала, пара-
метров возмездности / безвозмездности, экви- 
валентности/неэквивалентности обмена, меха- 
низмов протекционизма / фритредерства, эконо-
мических / внеэкономических ресурсов обеспе- 
чения целей доминирования, компромисса или 
консенсуса. Изменения, разумеется, могут 
иметь разновекторный характер в диапазоне 
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от негативных вирусов/мутаций до позитивных 
трансформаций. Для стимулирования желаемых 
преобразований особенно важно тщательно 
разрабатывать предпосылки и создавать недо-
стающие звенья, использовать социальную функ-
цию производственных (прежде всего, трудовых) 
отношений для предотвращения срыва в контр-
модерн с усилением процессов разрушительной 
деиндустриализации.

Разумеется, суть творчества отнюдь не реду-
цируется к родовым (по сути своей – животным) 
стандартам типа «посадить дерево, построить 
дом, вырастить ребёнка»: забота о жилище, по-
томстве, еде и т.д. свойственна и зверям. Дело – 
в просоциальных развитии и реализации уни-
кальной одарённости каждого, что интегрирует 
жизнь человека и народа. Причём организацион-
но-управленческих формах, свойственных куль-
турно-цивилизационному миру, его базовым 
ценностно-смысловым комплексам, формирую-
щим представления о нормативном, справедли-
вом, желательном и т. д. Соответственно, необ-
ходимо объединение задач природоподобия и 
очеловечивания, дружелюбия и решительного 
отстаивания интересов и идентичности. При этом 
социальные болезни часто происходят от застоя 
творческой энергии общества, его политического 
окостенения. Отчуждающие человека силы меня-
ют некоторые из своих особенно одиозных масок. 
Технологии разноцветных мятежей подменяют 
направления вектора сил, оборачивая его подчи-
нением общественной жизни внешним, глубоко 
реакционным силам. Но и уровень ответствен-
ности за игнорирование тех или иных творчес-
ких возможностей тоже возрастает многократно.

Характер постглобализма оказывается во-
сприимчив к социальным комбинациям потреби-
тельского самоограничения в пользу творческо-
го процесса и индивидуальной самодисциплины 
ради реализации сущностных сил. Соответствен-
но, научно-образовательно-производственные 
циклы перенастраивают свои ведущие звенья: 
фундаментальные исследования – прикладные 
исследования – технические разработки – изго-
товление новой техники – её распространение и 
использование, предполагая формирование как 
благотворной социально-экономической среды, 
так и инновационных точек концентрации из-
менений, находя пути решения противоречия 
между объективной потребностью в культиви-
ровании творческой одарённости (прежде всего, 
духовной) и «оттоком мозгов» в направлении на-
иболее благополучных регионов ойкумены. Пер-
вое акцентирует роль Сверхпроекта развития, 
второе – формирование научно-образовательно-
производственных кластеров с ядром из мозговых 
центров. Сущностная разница динамик обще-
ственного развития воплощается как в целепо-
лагании общественного Сверхпроекта, так и в 
отношении к индивидуальной одарённости, диа-
пазоне творческой или отчуждённой среды их ре-
ализации. Чувство сопричастности общественным 
проектам становится важнейшим мотиватором 
действий. Характер общественного Сверхпро-
екта цементирует общественная поддержка, с 
одной стороны, мещански-потребительскому со- 
циально-политическому поведению, с другой, – 

ценностям творчества, что осуществляется, в 
частности, с привлечением ресурсно-методо-
логических баз мифотворчества. В то же время 
характер подобной конкуренции смыслов часто 
(особенно – в сетевом обществе) определяется 
не столько жёсткими государственными грани-
цами, сколько регионами и распространёнными 
психотипами. В то же время, развитие стран и 
подъём их экономик, как правило, осуществляет-
ся с опорой на определённые «точки развития»: 
кластеры, опорные регионы, ведущие концерны, 
промышленные группы и т. д. Они создают «цеп-
ную реакцию» и «вытягивают» прочих. Так в обще-
стве формируется комплексная стимуляционная 
ситуация развития (свёрнутая схема, моделиру-
ющая эффективное воспроизведение стимулов 
поведения и стимулирования деятельности). При 
этом нравственно-духовный императив целепо-
лагания прямо противостоит деградации и хаосу: 
как при структурировании сакрального, так и в 
повседневной действительности. Основы же нрав-
ственности, коренящиеся в историческом опыте 
и социальном наследии, очевидно разнообразны. 
Особенно опасны штампы западного сознания, 
выкованные опытом тёмных веков, цезаропапиз-
ма и учения о якобы непогрешимости папы, ко-
стров инквизиции, религиозных войн, крестовых 
походов, колониализма с геноцидом коренного 
населения и работорговлей, религиозных войн, 
экзистенциальным одиночеством каждого в про-
тестантизме. Соответственно, под гнётом такого 
наследия свобода и осознаётся как возможности 
разнузданного господства, а под флёром якобы 
универсальных (общечеловеческих, западных и 
т. д.) ценностей порой навязываются именно ан-
тиценности, закрепляющие путь расчеловечи-
вания и распада. Десятилетия гедонистического 
потакания порокам и раскрепощения животных 
страстей разрушили иммунитет к историко-куль-
турной перекодировке, воинствующие вандализм 
и антиинтеллектуализм вылились на Западе в 
активизацию системных попыток переписать своё 
и мировое прошлое уже под новые идеологичес-
кие штампы. Вместе с тем, попытки навязывания 
выбора «глубинного истэблишмента метрополии» 
как единственно «правильного», «демократич-
ного» и «свободного» выбора остаются формой 
неоколониального принуждения и сдерживания 
конкурентов, а любые попытки выращивания 
собственных органичных ценностно-смысловым 
комплексам и ментальным матрицам своих 
культурно-цивилизационных миров форм по-
длинного народовластия подавляются.

В трансформациях переходного перио-
да накладываются закономерности изменений 
цикличные и стадиальные, повторяемые и ис-
торически уникальные. Завершение эпохи, уже 
внёсшей свою лепту во всемирную историю, не-
минуемо предполагает обострение противоречия 
не только между прошлым и будущим, но и меж-
ду вариациями самого будущего, что и становит-
ся стержневым содержанием специальной фазы 
трансформаций. Именно от преобразований в 
её рамках во многом зависит направленность 
и уровень, соотношение элементов прогресса 
и регресса, конечный вектор и темпы измене-
ний. Как известно, именно в переходный пери-
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од некоторые знаменательные закономерности 
(в частности, собственно организационно-управ-
ленческие, а также их объектов для совершен-
ствования) проявляются, становятся отчётливо 
заметны [25–33]. А не вооружённым адекватным 
аналитическим инструментарием, напротив, во 
времена концентрированных изменений жить 
приходится по не до конца сформулированным 
и понятным новым правилам. В конкуренции 
сталкиваются цели и подходы, объективно при-
сущие силам уходящим и поднимающимся. 
Формируются не только текущие предпочте-
ния и отталкивания, но и Сверхпроекты, опред-
еляющие долгосрочные перспективы изменений. 
Итоговый вектор складывается в соотношении 
культурно-цивилизационных миров – «больших 
батальонов» экономики. Вместе с тем, если до 
интернационализации, международной интегра-
ции и глобализации развитие внутри культурно-
цивилизационных миров было для мировой 
экономической целостности строго первичным, а 
их взаимодействие – производным, то ресурсы 
глобализации кардинально изменили ойкумену 
[34–37]. Постглобальное состояние, в новых усло-
виях принимая возможности и угрозы недалёкого 
прошлого, пытается максимизировать преимуще-
ства и минимизировать недостатки в «возвраще-
нии к корням»: социальной памяти, нравственно-
духовным традициям, отечественным подходам, 
эндогенным факторам – и их защите.

Выводы из исследования и дальнейшие 
перспективы в этом направлении. Использова-
ние созидательной силы человеческого коопери-
рования и взаимопомощи уже не на случайно-
индивидуальном уровне, а в качестве мощной 
силы коэволюции – востребует существующие 
механизмы развития и реализации развитой 
социальности, прежде всего, стимулирования 
желательных подвижек за счёт культивирова-
ния общественной среды и эффективных клас-
теров нового.

Свои средства в этой связи предоставляют 
варианты реализации принципа социального 

партнёрства. Так, в частности, соответствующие 
механизмы дают ресурсы для мотивирования и 
организации использования одарённости чело-
века в структуре развития и безопасности об-
щества. Разумеется, в переходный период из-за 
большего диапазона последствий использова-
ние идей и принципов социального партнёрства, 
производственной демократии, обогащения дея-
тельности, групповой организации труда, гибко-
го рабочего времени, корпоративной культуры, 
проектно-матричного управления и создания 
на их основе управленческих композиций в со-
стоянии дать не просто повышение социально-
экономической эффективности воспроизводства, 
но и стратегический социетальный результат, 
обеспечивая качественное изменение всего соци-
окультурного пространства общества.

И на внутреннем, и на внешнем контуре взаи-
модействия (конкуренции и партнёрства) за дина-
микой денежной формы товарообмена всё замет-
нее обмен способностями и знаниями. В обществе 
знаний научная и образовательная подготовка и 
постоянное совершенствование на этой основе хо-
зяйствования получает преимущественное значе-
ние. Соответственно, среди организационных форм 
участия когнитариата (тружеников познания) на 
уровне стратегического взаимодействия закрепля-
ются научно-образовательно-производственные 
кластеры. В совершенствовании управления на 
основе инновационно-синергетических подходов 
и подъёма роли стимулирования желательных 
трансформаций возрастает диапазон разнообра-
зия управленческих композиций. Механизмы со-
вершенствования социального партнёрства при 
прогрессивном векторе структурных трансфор-
маций становятся ресурсом постиндустриальных 
изменений комплекса общественных отношений.

Повышение эффективности научных исследо-
ваний в этом направлении ориентирует на при-
оритетное изучение трансформаций мирового 
экономического порядка в системе общественно-
го разделения и кооперирования деятельности, а 
также её результатов.
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Анотація
Аналізується соціально-економічний потенціал соціального партнерства в перехідний період коеволюції. Крізь при-
зму міжпарадігмальних трансформацій розглядається дрейф розуміння багатства народів, де визначальне значення 
починає грати пошук, розвиток і реалізація обдарованості кожного. Відповідно, використання механізмів соціального 
партнерства для максимізації державою і регіонами поля розгортання творчої активності вивчається в якості суспільно-
необхідного напрямку розвитку і безпеки. Демонструється роль культивування форм соціального партнерства і для 
успіху реформ перехідного періоду, і для формування підсумкового вектора трансформацій. Підкреслюється вплив 
соціального партнерства на становлення орбіти довгострокових трендів.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Дослідження сфокусоване на питанні визначення інтелектуального капіталу підприємства, зокрема щодо змістового 
наповнення та розуміння сутності особливостей даного поняття як категорії “капітал”. Існуючи у нових формах в су-
часному економічному просторі, сутність та розуміння природи інтелектуальний капітал підприємства відображається 
у різних трактуваннях та дефініціях як важливої економічної категорії. Проаналізовано та розглянуто у дослідженні 
особливості інтелектуального капіталу підприємства, що пов'язані з визначенням даної категорії як “капітал”. Подано 
короткий огляд еволюції поняття “капітал” в економічній науці. Дискусійність поняття “інтелектуальний капітал під-
приємства” триває до тепер і залишається полем широкого спектру поглядів науковців з даного питання, що власне 
засвідчує не лише інтерес економістів та практиків до даного активу підприємства, але й активний етап розвитку 
теорії інтелектуального капіталу підприємства в сучасну інноваційно-інформаційну епоху розвитку.
Ключові слова: інтелектуальний капітал підприємства, економічна категорія.

Постановка проблеми. Загальносвітові тен-
денції економічного розвитку відзначили ста-
новлення інтелектуальної економіки, де інтелек-
туальний капітал виступає як основний фактор 
виробництва [5]. Між тим, дискусійність даного 
поняття як категорії “капітал” залишається ак-
туальною з огляду на генезу теорії інтелектуаль-
ного капіталу підприємства та ролі даного активу 
для сучасного підприємництва.

Постановка завдання. На основі викладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, 
яке полягає в аналізі та досліджені змістового 
наповнення та особливостей даного поняття як 
категорії “капітал”.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «капітал» має довгу історію, відтак, його 
визначення переосмислювалося багатьма еконо-
містами та переглядається сучасними дослідни-
ками. Перші методологічні розробки питання ка-
піталу як економічної категорії означені працями 
фундаторів теорії капіталу: Е. Бем-Баверка, 
Ф. Кене, К. Маркса, Л. Вальраса, А. Тюрго та 
інших. Згідно поглядів Аристотеля, Т. Мана, 
Ф. Кене, П. Буагільберта, Е. Бем-Баверк капі-
тал формується у сфері обігу та виробництва; за 
А. Смітом, Л. Вальрас та Д. Рікардо здатен при-

носити прибуток чи генерувати нові блага; згідно 
К. Маркса є динамічно іманентно самозрастаю-
чою вартістю, Й. Шумпетера – здатен реалізу-
вати завдання розвитку [3]. На початку ХХ ст. 
І. Фішер запропонував вважати капіталом все 
те, що відповідає критерію генерування потоку 
прибутків впродовж певного проміжку часу; що 
можна накопичувати та використовувати у ви-
робництві [14]. 

Дослідники та економісти з питання вивчен-
ня інтелектуального капіталу доводять законо-
мірність зростання ролі саме нематеріальних 
активів капіталу в епоху постіндустріалізму, 
інтенсифікації інвестиційних потоків, розвитоку 
знаннєвої та smart-економіки, де інтелектуаль-
ний капітал відіграє провідну роль і розглядаєть-
ся новий капітал, що відображає нематеріальну 
сферу функціонування підприємства [8]. Таким 
чином, дослідники наділяючи інтелектуальний 
капітал ознаками капіталу, власне збагачували 
новим змістом економічну категорію «капітал». 

Згідно проведеного нами дослідження, серед 
особливостей трактування інтелектуального ка-
піталу підприємства, що пов'язані з визначенням 
даної категорії як «капітал» варто вказати на-
ступні:
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– нематеріальний характер, переважно ін-
формаційний;

– порівняно низька ліквідність;
– необмежена відтворюваність на зростаючій 

якісній основі;
– на основі інтелектуального капіталу ство-

рюються інноваційні продукти, послуги, процеси, 
технології;

– орієнтація на досягнення конкурентних та 
ринкових переваг;

– визнається фактором, який визначає дина-
міку розвитку та стратегію модернізації вироб-
ництва;

– іноді вдоволі тривалий період повернення 
інвестицій (15-20 років);

– підвищений ступінь невизначеності та ри-
зику при одночасній більш високій рентабель-
ності (капіталовіддачі);

– фактор підвищення капіталізації підприєм-
ства;

– проінноваційний фактор економічного роз-
витку (К.І. Капіліна, В.М. Янішевський);

– особистий ресурс, інтелектуальний матері-
ал, що формалізується, обробляється й викорис-
товується для збільшення вартості активів ком-
панії (Ю. Гава);

– провідний фактор сучасного виробництва, 
оскільки матеріальні активи практично не заді-
яні у створенні вартості підприємства;

– використовується для виробництва більш 
цінного майна (Д. Клейн, Л. Прусак);

– система відносин економічних суб’єктів на 
основі прогресивного розвитку науки для вироб-
ництва конкурентних товарів і послуг (В. Кузь-
мінський); 

– не лише посилює існуючі конкурентні пере-
ваги, але й сприяє фомуванню нових;

– об'єкти та права на інтелектуальну влас-
ність, які приносять прибуток (О. Новосельцев);

– комплексна система формування джерел 
інвестування та перетворення їх в удосконалені 
засоби виробництва (І. Віннікова);

– підвищений попит на такий капітал в кри-
зових умовах та нестабільності;

– користування даним капіталом можливе 
лише в процесі праці його власника – людини;

– акумулює існуючі та генерує нові знання, 
формуючи основу розвитку будь-якої соціально-
економічної системи;

– перетворює ідею в кінцевий продукт, тех-
нологію, послуги шляхом матеріального та нема-
теріального виробництва;

– бере участь у формуванні вартості кінцево-
го продукту та послуги; 

– просте накопичення (на відміну від мате-
ріальних активів, утримання від використання 
яких вважається способом їх примноження) не 
сприяє покращенню стану, зростанню і не є ба-
жаним;

– можливість максимізації власної функції 
корисності та можливість формування ресурс-
них запасів;

– здатен знижувати ефект невизначеності ді-
яльності підприємства;

– диференційований механізм створення до-
даної вартості різними елементами інтелекту-
ального капіталу;

– швидке моральне зношення;
– особливості оцінки ефективності інвесту-

вання інтелектуального капіталу та їх коректу-
вання;

– складова інтелектуального капіталу – люд-
ський капітал, посилюватися здатен інвести-
ціями, що підтверджує його статус капіталу 
(Т. Шульц) [16];

– обезцінення інтелектуального капіталу під-
приємства є наслідком неналежного інвестуван-
ня в розвиток людських ресурсів;

– після крадіжки нематеріальних об'єктів (на-
приклад, комерційної таємниці, ноу-хао та інші 
результати творчої діяльності), такі поверненню 
не підлягають, на відміну від матеріальних капі-
талів (грошові кошти, верстати, земля і т. д.);

– швидке формування інтелектуальної нерів-
ності за умови появи інновації чи нового інтелек-
туального ресурсу;

– реальна віддача від інтелектуального капі-
талу чи його елементів відсутня до моменту, коли 
зусилля переростуть певний латентний етап;

– для зростання у вартості інтелектуальний 
капітал вимагає нових результатів інтелектуаль-
ної діяльності.

В пояснення вищеозначеного, варто зазна-
чити, що порівняно з еволюційним процесом 
формування понятійного апарату впродовж 
ХVІ–ХІХ століть, етимологія такої важливої 
економічної категорії як «капітал» зазнала ре-
волюційного переосмислення у другій половині 
ХХ столітті, що знайшло своє відображення в 
поняттях людський, соціальний, інтелектуаль-
ний, вітальний, інформаційний, репутаційний 
капітал, бренд-капітал, підприємницький, адмі-
ністративний тощо; при цьому деякі форми капі-
талу виглядають доволі проблемно-неоднозначно 
(культурний, символьний, культурно-моральний, 
соціально-психологічний, психологічний, освіт-
ній, трудовий та інші) [4; 8; 9; 13; 15]. 

І. Бен-Порет вважав людський капітал тотож-
ним будь-якому капіталу у матеріальній формі 
[12]. За О. Бутнік-Сіверським, інтелектуальний 
капітал – це один із різновидів капіталу, який 
має відповідні ознаки капіталу і відтворює, од-
ночасно, властиву лише йому (інтелектуальному 
капіталу) специфіку і особливості; має вартісну 
оцінку, об'єктивований та ідентифікований (від-
окремлений від підприємства), утримується під-
приємством (суб'єктом господарювання) з метою 
ймовірності отримання прибутку (додаткової вар-
тості) [2]. В. Пожуєв інтелектуальний капітал, 
разом з іншими видами капіталів, вважає такий 
фактором виробництва, і зазначає, що у рамках 
формалізованих уявлень про капітал, його само-
зростання відбувається у процесі кругообігу і обо-
роту, причому, інтелектуальний капітал слід зро-
зуміти як рух, а не річ, яка перебуває у покої [7]. 
На противагу йому, В. Боос розглядає інтелекту-
альний капітал як особливу форму капіталу, який 
має когнитивну природу з притаманними систем-
ними властивостями, що сприя прирощенню рин-
кової вартості підприємства за рахунок зниження 
невизначеності у діяльності підприємства (звер-
тає увагу на важливість інтелектуального капіта-
лу підвищувати ринкову вартість підприємства за 
рахунок зниження невизначеності) [1].
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Капітал у вигляді певної вартісної оцінки, 
специфічного активу, тобто вже результату 
може бути представлений такими елементами 
інтелектуального капіталу як комерційна таєм-
ниця, репутація, бренд, конкурентні та ринкові 
переваги, інновації. Перехід до ери інформацій-
них технологій, обумовив зростання значення ор-
ганізаційного капіталу підприємства. Акцентую-
чи поняття “капіталу” як наявних можливостей 
щодо реалізації певних цілей та стратегії підпри-
ємства, посилюється значення інфраструктури, 
умов, певного середовища, ситуації, за яких ге-
нерується та використовується інтелектуальний 
капітал. Відтак, на думку С. Терещенка, поняття 
“інтелектуального капіталу” тісно пов’язане з 
такими категоріями, як “інтелектуальна праця”, 
“інтелектуальні ресурси”, “інтелектуальні акти-
ви”, “інтелектуальна власність” [10]. 

У результаті процесу еволюції та під впли-
вом глибоких трансформацій у структурі фак-
торів виробництва економічні категорії “праця” 
та “капітал” наповнилися новим змістом – ви-
сокою знаннєвою, інформаційною, творчою ком-
понентою. Головними факторами виробництва 
стали знання, навички, здібності, креативність, 
що сприяють появі інновацій, які, в свою чергу, 

створюють найбільшу частину додаткової вар-
тості продукту [6]. Вважаємо, що всі вищеозначе-
ні економічні категорії зазнають також сутнісної 
трансформації та змістового наповнення в умо-
вах нової економіки. 

Теорія інформаційної (інноваційної) економі-
ки, пояснюючи факт формування і утверджен-
ня такої нової форми суспільного багатства як 
інтелектуальне багатство, взагалі визнає інте-
лектульний капітал як домінуючою формою ка-
піталу, не відкидаючи і важливу роль людського 
потенціалу. У інформаційному суспільстві, згідно 
В. Костюк, капитал функціонує не в уречівлено-
грошовій, а уречівлено-грошово-інформаційній 
формі [11]. 

Висновки з проведеного дослідження. З на-
веденого вище можна зробити наступні висно-
вки, що змістове наповнення та розуміння сут-
ності особливостей даного поняття як категорії 
“капітал” триває до тепер і залишається полем 
широкого спектру поглядів науковців з даного 
питання, що власне засвідчує не лише інтерес 
економістів та практиків до даного активу під-
приємства, але й активний етап розвитку теорії 
інтелектуального капіталу підприємства в сучас-
ну інноваційно-інформаційну епоху розвитку.
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Аннотация
Исследование сфокусировано на вопросе изучения интеллектуального капитала предприятия, в частности относи-
тельно содержания и понимания сущности особенностей данного понятия как категории «капитал». Существуя в 
новых формах в современном экономическом пространстве, сущность и понимание природы интеллектуального ка-
питала предприятия отражается в различных трактовках и дефинициях как важной экономической категории. Про-
анализированы и рассмотрены в исследовании особенности интеллектуального капитала предприятия, связанные с 
определением данной категории как “капитал”. Дан краткий обзор эволюции понятия “капитал” в экономической 
науке. Дискуссионность понятие “интеллектуальный капитал предприятия” продолжается до сих пор и остается по-
лем широкого спектра взглядов ученых по данному вопросу, что свидетельствует не только об интерес экономистов и 
практиков к данному активу предприятия, но и об активный этапе формирования теории интеллектуального капитала 
предприятия в современную инновационно-информационную эпоху развития.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал предприятия, экономическая категория.
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INTELLECTUAL CAPITAL OF THE ENTERPRISE AS AN ECONOMIC CATEGORY

Summary
The study focuses on the definition of intellectual capital of the enterprise, in particular on the content and understanding 
of the essence of the features of this concept as a category of “capital”. Existing in new forms in the modern economic space, 
the essence and understanding of nature, the intellectual capital of the enterprise is reflected in various interpretations 
and definitions as an important economic category. The features of the intellectual capital of the enterprise, which are 
connected with the definition of this category as “capital”, are analyzed and considered in the research. A brief overview 
of the evolution of the concept of “capital” in economics is given. The debatable concept of “intellectual capital of the 
enterprise” continues to this day and remains a field of a wide range of views of scientists on this issue, which actually 
shows not only the interest of economists and practitioners in this asset, but also an active stage of intellectual capital 
theory in the modern innovation and information age. development.
Key words: intellectual capital of the enterprise, economic category.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Стаття присвячена дослідженню питання вдосконалення маркетингової діяльності засобами сучасних інформаційних 
технологій. Визначено сутність інформаційних технологій, передумови їх використання відділом маркетингу. Про-
аналізовано класи інформаційних систем, які дозволяють підприємству зібрати необхідну інформацію для прийняття 
ефективних та добре обґрунтованих управлінських рішень. Розглянута класифікація маркетингового програмного за-
безпечення та їх призначення. Досліджено сучасний підхід до розробки стратегії розвитку компанії на основі застосу-
вання PM-рішень, інтегрованих з BI-платформою та з використанням складових корпоративної системи управління. 
Доведено, що використання сучасних інформаційних технологій є необхідною умовою для підвищення ефективності 
управління маркетингом на підприємстві.
Ключові слова: маркетинг, інформаційні технології, програмне забезпечення, автоматизація маркетингової діяльності, 
Business Intelligence, CRM-системи, ERP-системи, інформаційні системи.

Постановка проблеми. В умовах швидкого роз-
витку науки, техніки і технологій успіху досягне 
лише ті підприємства, які найліпше пристосову-
ються до умов зовнішнього середовища та пра-
вильно використовують маркетингове управління 
(маркетинговий менеджмент). В Україні перехід до 
ринкової економіки відбувся не так давно, тому ві-
тчизняним підприємцям досить часто не вистачає 
досвіду роботи у нових ринкових умовах, зокре-
ма у здійсненні маркетингової діяльності. Однак, 
управління маркетингом пропонує керівництву 
підприємства деякі перевірені практикою можли-
вості досягнення позитивних результатів фінансо-
во-економічної діяльності господарської діяльності 
в ринкових умовах з мінімальним ризиком.

Управління маркетингом має інформаційний 
характер, адже аналіз, планування, реалізація 
та контроль за здійсненням маркетингової ді-
яльності з метою підвищення продажів продук-
цією та послугами, отримання прибутку від них, 
збільшення частки ринку ґрунтуються на якіс-
ному інформаційному обслуговуванні всіх етапів 
маркетингової діяльності. Використання марке-
тинговим відділом автоматизованих інформацій-
них технологій, дозволить вирішити проблему 
часу виконання робіт і надходження даних в сис-
тему управління маркетинговою інформацією, 
забезпечать маркетологу прийняття ефективно-
го управлінського рішення, від якого залежить 
майбутнє підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання використання інформаційних технологій у 
маркетинговій діяльності досліджувалось у пра-
цях таких вчених: Епіфанцев І.Д., Фангманн Г.О. [1], 
Іванов Ю.Б., Ус М.І. [2] Кульбіда У.Н., Зи- 
кіна А.В. [3], Сиротенко Е.С. [4], Янчук Т.В., Му-
сієнко О.Л. [5], Матвєєва Л.Г., Нікітаева А.Ю., 
Чернова О.А. [6]. Чернова. Проте, подальшого 
дослідження потребує питання використання 
інформаційних технологій у процесі управління 
маркетингом на підприємстві та їх вплив на ді-
яльність підприємства.

Постановка завдання. Дослідження ролі ін-
формаційних технологій в управлінні маркетин-
говою діяльністю підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
формаційні технології – це процес, що викорис-
товує сукупність засобів і методів збору, обробки 
і передачі даних для отримання інформації нової 
якості про стан об'єкта, процесу або явища за до-
помогою обчислювальної техніки [1].

Інформаційна технологія – засіб підвищення 
ефективності розробки, створення та викорис-
тання технологій маркетингу. Керівники і пра-
цівники маркетингових служб на своїх робочих 
місцях можуть практично миттєво отримати ви-
черпну інформацію про вироблені товари і по-
слуги, ціни на них, попиті на товари та т.п. для 
аналізу конкретної виробничої або ринкової си-
туації.

Передумови використання інформаційних тех-
нологій у маркетинговій діяльності підприємств:

– необхідність збору, використання та оброб-
ки великого обсягу даних;

– нерепрезентативність значної частини ін-
формації, що використовується;

– невизначеність зовнішнього середовища, 
що передбачає необхідність постійного зондуван-
ня ринку;

– вимоги оперативного збору і обробки інфор-
мації

– необхідність формування баз даних і по-
дальшої роботи з ними;

– можливості розширення географії прове-
дення маркетингових досліджень;

– можливості інтерактивного спілкування на 
основі технологій Інтернету.

Нові методи збору інформації характеризуються 
широким застосуванням сучасних інформаційно-
комунікаційних та Інтернет-технологій. Зокрема, 
до сучасних методів збору маркетингової інформа-
ції відносять: фокус-групи в режимі онлайн, мо-
ніторинг відвідування сайту підприємства, моніто-
ринг соціальних мереж, Smart-технології, а також 
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різні опитування в мережі Інтернет. Для обробки 
маркетингової інформації впроваджуються інстру-
менти інтелектуальної бізнес-аналітики: Database 
marketing, OLAP і Data Mining.

В рамках напрямку розвитку спеціалізова-
них систем підтримки та автоматизації марке-
тингових бізнес-процесів активно розвивають-
ся і впроваджуються програмне забезпечення  
(ПЗ) для реалізації управлінських функцій [2] 
(таблиця 1).

В цілому, налічується вже понад 1000 поста-
чальників програмного забезпечення для марке-
тингу з різною функціональною спрямованістю 
для будь-яких платформ. Оскільки Інтернет-мар-
кетинг і віртуальна торгівля поступово приходить 

на зміну традиційним формам відносин зі спожи-
вачами, особливо помітним стає рівень взаємодії 
ІТ з маркетинговими дослідженнями, пошуком 
нових конкурентних рішень. Два основних за-
вдання інформаційних технологій в маркетингу:

– надання інформації для прийняття марке-
тингових рішень;

– забезпечення інфраструктури і каналів для 
надання послуг новими способами.

Автоматизація маркетингової діяльності – це 
використання в маркетингових підрозділах під-
приємств програмної платформи для вирішення 
типових маркетингових задач.

Напрямок, зміст і можливості впровадження 
прийомів і методів автоматизації, перш за все, 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика окремих інформаційних систем

Назва системи Модулі програми Результат

MRP II 
(manufacturing 
resource 
planning)

– планування продажів і виробництва, управління 
попитом, складання плану виробництва, плануван-
ня матеріальних потреб, специфікація продуктів, 
управління запасами, управління плановими по-
ставками, управління на рівні виробничого цеху, 
планування виробничих потужностей, контроль 
входу/виходу робочих потоків, матеріально техніч-
не постачання, планування ресурсів для розподі-
лу, планування та контроль виробничих операцій, 
управління фінансами, моделювання для виробни-
чої програми, оцінка результатів діяльності.

– оперативне отримання деталізованої 
інформації про поточні результати ді-
яльності підприємства; 
– довгострокове, оперативне і детальне 
планування діяльності підприємства з 
можливістю коригування; 
– оптимізація виробничих і матеріаль-
них потоків із скороченням невиробни-
чих витрат і матеріальних ресурсів на 
складах; 
– відображення фінансової діяльності 
підприємства в цілому.

ERP 
(Enterprise 
Resource 
Planning)

– фінанси та бухгалтерський облік;
– управління персоналом;
– склад;
– продаж;
– управління взаємовідносинами з клієнтами 
(CRM);
– закупівлі;
– управління ланцюжками поставок (SCM);
– виробництво.

– інтеграція завдань і баз даних всіх 
відділів компанії;
– забезпечення створення єдиного ін-
формаційного середовища;
– прискорення документообігу між від-
ділами;
– забезпечення ефективного управління 
роботою віддалених відділів, філій, спів-
робітників.

SCM  
(Supply Chain 
Management)

– SCP (supply chain planning, планування ланцюж-
ків постачань) – планування, формування кален-
дарних графіків, проектування мереж поставок, 
моделювання різних ситуацій, аналіз виконання 
операцій;
– SCE (supply chain execution, виконання ланцюж-
ків постачань) – відстеження логістичних операцій 
і контроль їх виконання.

– підвищення рівня обслуговування;
– оптимізація виробничого циклу;
– зменшення складських запасів;
– підвищення продуктивності підпри-
ємства;
– підвищення рентабельності;
– контроль виробничого процесу.

BI  
(Business 
Intelligence)

– збереження даних (data warehouse);
– інтеграція даних – (ETL-засоби) вилучення даних 
(extract), їх перетворення (transform), тобто при-
ведення до необхідного формату, і завантаження 
(load) даних в сховищі або в іншу базу;
– аналіз даних – використовуються OLAP-інстру-
менти;
– подання даних – для представлення даних вико-
ристовуються різні графічні засоби – звіти, графі-
ки, діаграми. Загальноприйнятим засобом візуалі-
зації даних є інформаційні панелі (dashboards).

– очищення, консолідація даних;
перетворення даних у зручний для ана-
лізу формат;
– інтерпретація великої кількості да-
них;
– зосередження уваги лише на ключо-
вих факторах, що впливають на ефек-
тивність;
– моделювання результатів різних ва-
ріантів дій;
– відстеження результатів прийняття 
рішень.

CRM  
(Customer 
Relation 
Management)

– CSS (customer service & support – автоматизація 
служби підтримки та обслуговування клієнтів) – 
база даних з докладною інформацією про клієнтів;
– SFA (sales force automation – автоматизація ді-
яльності продавців) – управління діяльністю аген-
тів і продавців, надання інформаційно-рекламних 
матеріалів, аналіз ходу продажу і результатів ро-
боти агентів;
– MA (marketing automation – автоматизація мар-
кетингу) – аналіз цільової аудиторії і формування 
кола своєї клієнтури, розробка планів маркетинго-
вих кампаній і аналіз результатів.

– автоматизація взаємодії з клієнтами 
(замовниками), зокрема для підвищення 
рівня продажів, оптимізації маркетингу 
і поліпшення обслуговування клієнтів;
– персоніфікація кожного клієнта і 
створення найбільш ефективної страте-
гії роботи з ним, що призводить до по-
силення конкурентних позицій компанії 
на ринку.



REGIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 143

4 (30), November 2020

залежать від організації маркетингової роботи 
на підприємстві, вибору структури управління 
маркетингом, розподілу завдань і обов'язків за-
йнятого в цій сфері персоналу. При цьому служба 
маркетингу поставляє іншим підрозділам підпри-
ємства інформацію аналітичного і рекоменда-
ційного характеру, на якій базується прийняття 
рішень з питань асортиментної, технологічної, 
науково-технічної та фінансової політики підпри-
ємства. Програмне забезпечення для управління 
маркетингом на підприємстві налічує багато про-
грам з різним призначенням, які можна поділити 
на групи (таблиця 2).

В умовах ринкових відносин інформація ві-
діграє велику роль в управлінні маркетинговою 

діяльністю. Інформація, яка збирається за допо-
могою сучасних інформаційних технологій, до-
зволяє розробити ефективну стратегію і тактику 
маркетингу. Ця інформація є основною для здій-
снення контролю за реалізацією їх виконання, 
прийняття ефективних та добре обґрунтованих 
управлінських рішень. Якщо уявити сучасний 
підхід до розробки стратегії розвитку компанії 
на основі парадигм маркетингу, то можна виді-
лити кілька рівнів управління (рис. 1).

На верхньому рівні при розробці стратегії 
підприємства істотну підтримку можуть надати 
можливості динамічного моделювання економіч-
них процесів, яке дозволяє проводити сценарний 
аналіз розвитку компанії, аналізувати наслідки 

Таблиця 2
Класифікація спеціалізованих програмних продуктів в управлінні маркетингом 

Група програм за 
функціональною ознакою Призначення Приклади програм

Облікові програми

програми внутрішньої маркетингової звітнос-
ті, бази даних, які зберігають інформацію про 
клієнтів, продажі та про комерційну діяльність 
підприємства

Microsoft Excel і Access,  
Парус, 1С

CRM-системи

автоматизація стратегії взаємодії з клієнтами 
компанії, зокрема для підвищення рівня про-
дажів, оптимізація маркетингу і поліпшення 
обслуговування клієнтів

Бітрікс 24, amoCRM, Terrasoft, 
Salesforce, Мегаплан, Oracle, 

Microsoft Dynamics CRM, SAP, 
Oracle, SugarCRM.

Програми для аналізу  
продажів та товарів

аналіз прибутковості окремих товарів та то-
варних груп, прогноз попиту на товари

Парус-Аналітика,  
TIBCO Spotfire

Програми для збору та  
обліку інформації про  
зовнішнє середовище

систематизація та збір інформації щодо мікро- 
та макросередовища діяльності підприємства, 
про стан економіки, дані про конкурентів, спо-
живачів

Інформаційно-аналітич-
ні он-лайн системи: Инте-

грум, Медиалогия, Infostream 
corporate; Програмне забез-
печення для аналізу конку-
рентів: KonSi-Competitive 
Intelligence&Benchmarking 

Програми для збору  
та обліку інформації про  
внутрішнє середовище

систематизація та збір даних щодо основних 
показників діяльності підприємства та його фі-
нансово-економічного стану

ERP-системи:1С, Маркет+,  
SAP ERP, Галактика ERP

Інформаційно-аналітичні 
системи з функціями  

прогнозування

аналіз даних, отриманих з різноманітних під-
систем підприємства, упорядкування, знахо-
дження взаємозв’язків, виявлення тенденцій 
та побудова прогнозів розвитку підприємства

SAS Business Intelligence, 
Microsoft BI, IBM Cognos BI, 

SAP Business Intelligence

Статистичні програмні 
продукти

сегментація ринку, аналіз результатів дослі-
джень, вивчення сезонності попиту, прогноз 
попиту, порівняльний аналіз постачальників, 
аналіз інформації про клієнтів та продажі, 
медіапланування та інше сегментація ринку, 
аналіз результатів досліджень, вивчення се-
зонності попиту, прогноз попиту, порівняльний 
аналіз постачальників, аналіз інформації про 
клієнтів та продажі, медіапланування та інше

STATISTICA, SPSS,  
Minitab, Eviews

Спеціалізовані  
маркетингові програмні 

продукти

комплексна обробка інформації для викорис-
тання в стратегічному маркетингу

Marketing Expert, Marketing 
Analytic, БЕСТ-маркетинг, 

Касатка

Геоінформаційні системи

прийняття рішень з використанням просторо-
вих даних в процесі здійснення діяльності в 
сфері збуту продукції, управління просторово 
розподіленими об'єктами, пов'язаними з спо-
живачами, партнерами, конкурентним серед-
овищем, з урахуванням їх місцеположення

KonSi-регіональний марке-
тинг, ArcGIS Desktop системи: 
ArcView, ArcEditor, ArcInfo.

Програми для підтримки 
рекламної діяльності

вирішення завдань у сфері рекламної діяль-
ності та медіа-планування

Ulter Systems Galileo, Ulter 
Systems SuperNova; Сервіси для 

аудиту Інтернет-маркетингу: 
analytics.google.com, ads.google.
com, direct.yandex.ua, trends.

google.com, wordstat.yandex.ua

Джерело: сформовано авторами за даними [3–5]
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прийняття тих чи інших рішень, ризиків що ви-
никають, а також оптимізувати керуючі параме-
три [6].

На середньому рівні управління для реаліза-
ції розробленої стратегії використовуються PM-
рішення (системи управління корпоративною 
ефективністю), інтегровані з BI-платформою, що 
забезпечує засоби бізнес-аналізу і візуалізації 
інформації.

На оперативному рівні – управління здійсню-
ється з використанням складових корпоративної 
системи управління: баз і сховищ даних, інфор-
маційних систем тощо.

На сучасному етапі роботи бізнесу в умовах 
інтенсифікації та високої динаміки ринкових від-
носин та факторів зовнішньої окружності вико-
ристання інформаційних систем в маркетинговій 
діяльності підприємства створює конкурентні пе-
реваги за рахунок: 

– підвищення ефективності отримання пері-
одичних даних, скорочення трудомістких робіт, 
пов’язаних з її збором, обробкою та обслугову-
ванням; 

– зменшення величин затрат на проведення 
маркетингових досліджень; 

– розширення географії взаємодії з поста-
чальниками та споживачами; 

– можливості інтерактивного спілкування із 
представленням зовнішнього середовища.

Висновки з проведеного дослідження. Управ-
ління маркетингом має інформаційний характер, 
адже для прийняття рішень потрібна велика 
кількість інформації про мікро-, і про макросе-
редовище, про кожного клієнта та конкурента, 
яку потрібно збирати, обробляти та аналізувати 
засобами інформаційних технологій. 

Нині існує велика кількість спеціалізованих 
програм для реалізації управління маркетингом, 
які дозволяють істотно скоротити час, потрібний 
на виконання певного виду роботи на певному 
етапі маркетингу. Крім економії часового ресур-
су спеціалізовані ПЗ дозволяють отримати масив 
неструктурованої інформації після програмної 
обробки даних в організованому вигляді і оперу-
вати нею в цілях підвищення ефективності мар-
кетингової діяльності. Перспективним напрямком 
подальших досліджень є розробка рекомендацій 
щодо організаційного аспекту впровадження за-
пропонованих інформаційних технологій у прак-
тичну діяльність вітчизняних підприємств.

Рис. 1. Рівні управління стратегічним розвитком підприємства на основі інтегрованих систем
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопроса совершенствования маркетинговой деятельности средствами современных 
информационных технологий. Определена сущность информационных технологий, предпосылки их использования 
отделом маркетинга. Проанализированы классы информационных систем, которые позволяют предприятию собрать 
необходимую информацию для принятия эффективных и хорошо обоснованных управленческих решений. Рассмо-
тренна классификация маркетингового программного обеспечения и их назначения. Исследован современный подход 
к разработке стратегии развития компании на основе применения PM-решений, интегрированных с BI-платформой и 
с использованием составляющих корпоративной системы управления. Доказано, что использование современных ин-
формационных технологий является необходимым условием для повышения эффективности управления маркетингом 
на предприятии.
Ключевые слова: маркетинг, информационные технологии, программное обеспечение, автоматизация маркетинговой 
деятельности, Business Intelligence, CRM-системы, ERP-системы, информационные системы.
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IMPROVEMENT OF MARKETING ACTIVITIES IN ENTERPRISES BY MEANS  
OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

Summary
The article describes the improving of marketing activities by means of modern information technologies. The essence of 
information technologies and the prerequisites for their use by the marketing department are determined. The classes of 
information systems that allow an enterprise to collect the necessary information for making effective and well-informed 
management decisions are analyzed. The classification of marketing software and its applications is reviewed. A modern 
approach to the development strategy of the company based on the application of PM-solutions integrated with the  
BI-platform and using the components of the corporate management system has been explored. It has been proven that 
the use of modern information technologies is a prerequisite for improving the efficiency of marketing management at 
the enterprise.
Key words: marketing, information technology, software, marketing automation, Business Intelligence, CRM systems, ERP 
systems, information systems.
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