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СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Томашевський В.Ю.
студент
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
Науковий керівник: Томашевська О.А.
кандидат економічних наук, доцент
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
м. Київ, Україна
ФОРМУВАННЯ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ:
ЕКОНОМІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Проблема бідності і багатства, стосунки багатих і бідних становлять один із
найдраматичніших аспектів людської історії. Вони були джерелами мистецтва і
літератури, війн і революцій, високих ідеалів і трагічних розчарувань. Бідність
здається вічною: вона завжди була, вона є і завжди буде. Спектр причин, які
породжують бідність, є безмежним. Усунення якоїсь однієї з них не розв’язує
проблеми, бо продовжує діяти решта, їхній вплив навіть посилюється і нівелює те,
що здавалося зміною на краще [5].
Підходи науковців до дослідження проблеми нерівності доходів
характеризуються полярністю. Деякі вчені вважають, що глобалізація світової
економіки покликана покращувати добробут людей, але не існує жодного процесу
без негативних наслідків. Так само і тут, таким наслідком є неоднорідність нової
моделі світу у форматі 20:80. Це коли 80% усіх ресурсів планети контролює так
званий «золотий мільярд» людства, який охоплює лише п’яту частину населення
Землі (зокрема США і країни Західної Європи контролюють 70% світових ресурсів).
За статистикою на 20% розвинутих країн припадає 84,7% світового ВНП, 84,2%
світової торгівлі і 85,5% заощаджень. Це модель світу, збільшення розриву між
багатими і бідними країнами цілком вкладається у неї, тому ніяк не може свідчити
про глобальну кризу» [6]. Натомість, професор Каліфорнійського університету США
Вільям Робінсон у своїй праці «Глобальний капіталізм та фашизм ХХІ століття»
зазначає, що «розрив між багатими й бідними по всьому світу є найбільшою
світовою проблемою, яка породжує загрозу глобальної нестабільності та
громадянських війн» [8].
Примітно, що саме Міжнародний валютний фонд (МВФ), який часто
звинувачують у сприянні зростанню економічної нерівності, зараз попереджає про
негативні наслідки нинішнього стану справ. В Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка об’єднує низку потужних економік світу,
мають схожу позицію з цього приводу. При цьому найголовніше, що їхні аргументи
обґрунтовані економічно, а не політично. «Якщо нерівність у доходах збільшується,
рівень економічного зростання знижується», – такого висновку доходять автори
7

дослідження ОЕСР. МВФ дійшов схожого висновку: «якщо частка 20 відсотків
найбагатших у сукупних доходах збільшується, у середньостроковій перспективі
економічне зростання сповільнюється» [7].
Проблема багатства і бідності є не тільки економічною проблемою, вона має
глибоке психологічне підґрунтя. У народному фольклорі міцно вкоренився
стереотип про «чесних бідних» та «непорядних заможних людей». При цьому
нерозумний, жадібний багатій завжди виступає антиподом кмітливому, чесному
бідняку. Останній у кінці оповіді обов’язково буде винагородженний золотом
(коштами) багатія, який лишиться ні з чим. Вже тут спостерігається суперечливість
уявлень про те, що гроші – зло.
Всі подібні приклади – як реальні, та і вигадані – дають змогу впасти в оману,
що суперечить елементарній логіці. Житейські ототожнення «бідний-значить
чесний», «багатий – значить підлий» містять у собі логічну помилку, підміняючи
звичне поєднання ознак причинно-наслідковим казуальним зв’язком [3, с. 320].
Доречними у даному випадку є слова ідеолога бідності давньокитайського філософа
Конфуція: «Люди хочуть для себе багатства і слави; якщо те й інше не можна знайти
чесно, слід їх уникати. Люди бояться бідності і безвісності; якщо того і іншого не
можна уникнути, не втрачаючи честі, слід їх прийняти». Як видно, мова йде про
моральні аспекти способів збагачення, а не про позитивні чи негативні сторони
самого багатства. Також у теорії моральних почуттів А. Сміта, у якій вчений
аналізує людську природу та її відношення до суспільства, йдеться про те, що рівень
добробуту та чесність не є взаємообумовленими поняттями [4].
У цілому серед основних причин бідності вчені виділяють такі:
– індивідуалістичні (поведінка та психологічні риси);
– структуральні (економічні сили);
– фаталістичні (відсутність удачі) [1].
Зрозуміло, така класифікація є досить умовною, оскільки на формування рівня
добробуту та ставлення людей до грошей впливає значна кількість взаємопов’язаних
факторів.
Репрезентативним є експеримент, що проводився у США. Сімнадцятьом
безпритульним, котрі жили поряд зі сміттєвими баками, надали житло, одяг,
забезпечили роботою. Після закінчення експерименту, через три місяці було
виявлено, що чотирнадцять з них повернулись до попереднього способу життя.
Троє з тих, що залишились у наданих умовах, як виявилось, «випадково» стали
безпритульними (у житті бувають різні ситуації), а решта чотирнадцять –
закономірно. Для декого жебрацтво є дуже зручним, це повна
безвідповідальність, от людина і тікає в неї. Але, однозначно, всі бути багатими
або бідними не можуть [2].
Таким чином, дослідження проблеми бідності, зокрема, психологічних її
аспектів є однією з передумов пом’якшення гостроти її прояву.
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м. Вінниця, Україна
ДЕЯКІ ГЛОБАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
Міждисциплінарність у сфері економічної науки є потужним глобальним
дискурсом. Для початку, наведемо цитату, що стосується ефективності застосування
міждисциплінарного підходу до економічної науки та використання інших галузей
знань: «… ігнорування інших професіоналів, і агресивна риторика відносно політики
у сфері є протилежними до основ інших дисциплін, це може призвести лише до
винищування і браку комунікації. Навпаки, економісти мусять заохочувати діалог і
взаємний обмін і прийняття» [1, c. 36]. Потрібно розуміти, що ефективною може
виявитися ситуація лише коли порозуміння має системний характер: обговорення
змін на суспільному рівні, широка поінформованість як академічної науки так і сфер
бізнесу. У цьому випадку можна сподіватися на позитивний ефект від нововведень.
Наприклад, можна говорити про зміни в економічній освіті, що в розвинутих
країнах вже стало нормальною практикою. Запровадження міждисциплінарних
дипломів є викликом для нашої держави, тому тут потрібно врахувати чимало
чинників та інформації. Однією з цікавих тем є зміни в навчальному плані.
Спеціалістів в сфері економіки можна підсилити знаннями з таких предметів, як
історія і філософія. Ось як це виглядає: «… навчальний план в якому економічна
наука буде викладатись в історичній перспективі і міждисциплінарно, інтегрувати
економічну історію, історію економічної думки та моральну філософію у весь
навчальний план» [2, с. 421]. Можливі також і інші варіації, наприклад з
включенням соціології чи психології, що може виявитися досить продуктивним,
проте цьому мусять передувати грунтовні наукові дослідження, в котрих буде
присутня серйозна аргументація відносно необхідності впровадження інтегрованих
спеціальностей.
Зрозуміло, що такі складні питання повинні вирішуватися не лише в
академічному середовищі. Для цього потрібне широке суспільне обговорення з
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включенням у діалог максимальної кількості різних стейкхолдерів. Як мінімум свої
інтереси повинні представляти держава та бізнесові структури. Вони можуть надати
корисні консультації відносно структури навчального плану, а також відносно
практичних навичок, котрі є необхідними на національному ринку праці і навіть в
глобальних масштабах.
Іншою стороною питання є структура вищої освіти в Україні. Зміні, які можуть
проводитися системно будуть застосовані саме до вищої освіти. І тому важливо
провести дослідження, в яких саме університетах подібні інновації можуть видатися
успішними: в суто економічних, класичних чи галузевих. Оскільки в галузевих
університетах часто є не лише економічні кафедри, але й факультети, цікавим було б
врахувати і їхні потреби і визначити міру міждисциплінарної взаємодії економічної
науки з аграрними, технічними, медичними чи освітніми науками.
Звісно, написане тут може спантеличити окремих вчених і освітян. Може бути
задано питання: з якою метою виникає потреба у подібних змінах і нововведеннях?
На це досить вдало відповідає наступна цитата: «Хоча дисципліни і існують, вчені
часто рухаються вздовж їх меж, просто тому, що вони повинні запозичувати
концепти з багатьох сфер знань, в намаганні створити цінне знання» [3, с. 225–226].
Таким чином запозичення знань з інших галузей, вже саме по собі є інновацією.
Будуть це освітні інновації, чи інновації пов’язані з методологією досліджень,
потрібно завжди пам‘ятати про те, що цьому повинна передувати грунтовна
теоретична підготовка, а також серйозні аргументи відносно «за та проти».
Для початку дискусії відносно імплементації міждисциплінарного підходу,
варто наголосити на самій суті теорії міждисциплінарності: «…міждисциплінарність
використовує горизонтальний трансфер від однієї дисципліни до іншої, від одного
формального типу освіти до іншого (наприклад від математики до економіки)»
[4, с. 712]. Зрозуміло, що взаємодія між різними галузями знань не є новиною, і в
історії світової науки існує чимало прикладів використання міждисциплінарності.
Проте даний етап розвитку науки і освіти зобов’язує нас поставитися серйозно до
можливих та необхідних змін, котрі чекають на національну економічну науку.
Варто з цілковитою серйозністю поставитися до можливих покращень, оскільки
вони можуть з‘явитися там, де зараз існують лише прогалини в теорії.
Необхідно визначити міру застосування міждисциплінарного підходу до
економічної науки, оскільки навіть виключно економічні теми можуть потребувати
залучення знань з інших наукових галузей: «В сфері економіки, наприклад, складні
теми як інфляція, ринок праці, кредит, ринки цінних паперів чи валюти
застосовують різноманітні підходи які комбінують економічну науку, математику,
географію, політику, соціологію, біологію, фізику та інші науки» [5, с. 7]. З цієї
цитати, можна зробити недвозначний висновок про те, що потреба в
міждисциплінарному підході буде зростати. Саме тому дана стаття ставить чимало
питань відносно готовності української академічної спільноти до опрацювання
теорії та методології міждисциплінарності. Можна зрозуміти, що перехід від
спорадичного
та
поверхневого
застосування
окремих
елементів
міждисциплінарності до системного теоретичного опрацювання і практичного
застосування станеться. Проте важливим є як і коли це станеться.
Українська наука поділена на безліч галузей знань. І така велика кількість галузей
знань може вказувати необхідну міру інтеграції, адже широта інтеграції економічної
науки з іншими науками залежить від кількості перетинів з природничими,
гуманітарними, соціальними чи технічними науками. В той час, як глибина інтеграції
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може означати ступінь інтеграції з кожною окремою наукою: математикою,
статистикою, соціологією, екологією та іншим. Ширина та глибина інтеграції можуть
бути дуже різними, тому варто зосередити увагу на основних її проявах.
Буває так, що як наслідок інтеграції знань з різних галузей виникають цілі нові
науки, котрі користуються концептами та інструментарієм різних наук. Такий вид
інтеграції враховує перспективи різних наук, при цьому використовуючи всі
переваги, які може надати кожна окрема наука. Як приклад можна навести
дослідження майбутнього: «Дослідження майбутнього вже були виокремлені як
спеціальність в межах наук з менеджменту. Як результат проведених досліджень
вибудовуються альтернативні бачення майбутнього науки, технологій, екології,
економіки та суспільства» [6, с. 265]. Таким чином, частина економічної науки стала
продуктивною складовою нової наукової і освітньої дисципліни. Цей вид інтеграції є
популярним, коли досліджуються такі теми, як гендерна чи расова нерівність,
екологічні питання, культурні регіони.
Іншим видом використання міждисциплінарного підходу є утворення нових
галузей знань в межах економічної науки. Однією з таких нових галузей знань є
«економічна складність» чи «складна економіка» («complexity economics»). Цей
науковий напрямок розвивається в Європі та Північній Америці. Як бачимо, це
настільки нова галузь знань, що навіть варіанти перекладу самої назви галузі ще не є
усталеними. Незважаючи на це, плюралізм в економіці продовжує зростати. А як ми
вже згадували в нашій роботі, саме рівень плюралізму визначає міру застосування
міждисциплінарного підходу. Таким чином, з ростом плюралізму та
міждисциплінарності економічних знань, можна говорити про приклад цілком
вдалого застосування міждисциплінарного підходу до економічної науки.
На останок потрібно сказати, що міждисциплінарний підхід в деякій мірі є
протилежним економічному імперіалізму, коли панівна економічна ідеологія
намагається нав’язувати своє розуміння світу іншим наукам. І хоч ми знаємо, що
розуміння людей виключно як «homo oeconomicus» не є рідкісним явищем, все ж
сподіваємось, що будуть знайдені нові, продуктивніші шляхи взаємодії між науками.
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СЕКЦІЯ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
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кандидат економічних наук,
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Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ
ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Важливість інноваційно-інвестиційного розвитку та імплементація інноваційної
стратегії є давно відомим і незаперечним чинником економічного розвитку будь-якої
країни. Присутність різних країн у багатьох міжнародних програмах та організаціях
інноваційної складової, окремих підпрограм та формування системи заохочень до
участі в них зумовлена глобалізацією світових ринків, необхідністю постійно
підтримувати конкурентоспроможність продукції національних виробників, швидко
реагувати на зміни кон'юнктури на міжнародних ринках.
Розробка й реалізація на практиці спільної політики країн Європейського
Союзу у сфері науково-технічного і інноваційного розвитку була започаткована ще у
70-ті роки ХХ ст. У цей час була запропонована ідея щодо створення європейського
наукового простору (ЄНП), що знайшла свої вираження у стратегічних документах
ЄС і реалізації рамкових програм наукових досліджень і технологічного розвитку. Ці
програми існують з 1984 р. і забезпечують своїм учасникам:
– Підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках;
– Набуття стратегічних партнерів на міжнародних ринках;
– Досягнення «критичної маси» у наукових та технологічних розробках;
– Наявність додаткових фінансових та інших ресурсів;
– Можливість оцінки рівня власних розробок;
– Кадровий та організаційний розвиток;
– Доступ до нової інформації, нових напрямків і технологій.
У шостій (2002–2006 рр.) і сьомій (2007–2013 рр.) рамкових програмах
наукових досліджень і технологічного розвитку ЄС, було остаточно затверджено
формування спільного наукового простору і конкретизовано стратегічні цілі й
механізми їх досягнення. Основні завдання ЄНП було визначено як забезпечення
максимально ефективного використання наукового потенціалу і матеріальних
ресурсів країн ЄС та тісного співробітництва з усіма регіонами світу, зокрема і з
країнами Центральної та Східної Європи.
Незважаючи на те, що рамкові програми наукових досліджень і технологічного
розвитку ЄС – європейські програми і розраховані, насамперед, на інтереси країн
Європейського Союзу, участь у них організацій з третіх країн активно заохочується.
Для участі наукових організацій з третіх країн не передбачено обмежень у проектах
цих програм будь-якого типу. Єдина умова – наявність координатора і мінімальна
кількість учасників з країн ЄС.
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З 2005 року Україна має у Рамкових Програмах ЄС статус партнера з
міжнародного співробітництва. За тематичними напрямками цих програм
проводяться спеціальні конкурси, де участь партнерів є обов’язковою. За участі
третіх країн у 6 та 7 Рамкових Програмах ЄС, Україна та інші країни колишнього
СРСР займають перше місце. Українські вчені особливо помітно проявили себе в
проектах за тематикою «навколишнє середовище», «науки про життя та
біотехнології», «інформаційні та комунікаційні технології», «транспорт», «безпека»,
«нанонауки і наноматеріали».
Починаючи з 2010 р. економічний розвиток в країнах ЄС, що базується на
знаннях
та
інноваціях
став
основоположним
пріоритетом
Стратегії
«Європа 2020» [1], що знайшло вираження у стратегічній ініціативі створення
«Інноваційного Союзу» – для поліпшення умов доступу до фінансування для
досліджень та інновацій, щоб гарантувати, що інноваційні ідеї можуть бути
перетворені на продукти та послуги, створюють зростання та робочі місця. В рамках
цієї ініціативи до 2020 року заплановано завершення створення Європейського
дослідницького простору для подолання суспільних викликів, впровадження
спільного програмування з країнами-членами та регіонами.
Також передбачені заходи для покращення умов інноваційного бізнесу: захисту
інтелектуальної власності, встановлення сумісних стандартів; доступ до капіталу;
політику щодо попиту, наприклад, через державні закупівлі та розумні регулювання.
Ініційовані «Європейські інноваційні партнерства» між ЄС та національними
рівнями для розробки та впровадження технологій, необхідних для вирішення
виявлених проблем. Також в рамках «Інноваційного союзу» передбачені заходи з
трансферу знань та підтримки інновацій: зміцнити та розвинути роль інструментів
ЄС для підтримки інновацій (наприклад, структурні фонди, рамкові програми
досліджень); запровадити інноваційні механізми стимулювання; сприяти
підприємництву, підтримуючи нові інноваційні компанії; сприяти розвитку знань,
партнерства та зміцнення зв’язків між освітою, бізнесом, дослідженнями та
інноваціями шляхом створення відповідних інституцій.
Фінансовим інструментом реалізації ініціативи «Інноваційний союз» є
Програма «Горизонт 2020», яка є восьмою по рахунку Рамковою програмою ЄС по
наукових дослідженнях і інноваціях. Програма фінансується з бюджету ЄС і є
найбільшою з подібних програм у світі. Її тривалість розрахована на сім років
(2014–2020 рр.), а загальний об’єм фінансування – близько 80 млрд євро [2].
Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань: зробити
Європу привабливим місцем для першокласних науковців; сприяти розвитку
інноваційності та конкурентоспроможності європейської промисловості і бізнесу; за
допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського
суспільства: підвищення зайнятості, перетворення ЄС в одну з найбільш розвинених
в науково-технологічному відношенні держав, завершення формування єдиного
європейського наукового простору.
Місце і роль України у європейському інноваційному просторі та
глобалізаційних і інтеграційних процесах в цілому залежить від характеру дії
багатьох чинників, серед яких визначальними є її природно-ресурсний і людський
потенціали, рівень економічного і науково-технологічного розвитку, напрями
економічної спеціалізації (у регіональному і світовому масштабі), стан
інституціональної системи і економічної інфраструктури.
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У сучасних умовах для України найбільш вірогідні є два сценарії інноваційного
розвитку: інерційний і євроінтеграційний. При інерційному сценарії, тобто при
несприятливих для країни тенденціях світової кон'юнктури і слабкої інтеграції в
європейські структури, триватимуть тенденції деградації, країна не зможе оволодіти
навіть нинішньою хвилею радикальних інновацій і остаточно перетвориться на
сировинний придаток і ринок збуту готової продукції, об’єкт експлуатації з боку
розвинених країн. Здолати цю кризу країна може тільки на основі вироблення і
енергійної реалізації стратегії інноваційного прориву і максимально можливої
інтеграції у відповідні євроструктури. Отже, сценарій євроінтеграції орієнтує
Україну на істотне підвищення ефективності національної економіки на основі
освоєння високоефективних технологій VI укладу, підвищення інноваційної
активності і зростанні ролі науки. Тому орієнтація України на інтеграцію з ЄС
відкриває перед нею «вікно можливостей» що забезпечує перехід країни від
експортно-сировинного до інноваційного типу економічного розвитку.
У 2014 році Україною була укладена ключова угода не тільки для
інноваційного та науково-технологічного співробітництва з ЄС, але і для усіх
галузей суспільного життя – «Про асоціацію між Україною та ЄС» [3]. У ній
об’єднано, та систематизовано усі напрямки НТС, що вже були зафіксовані у
попередніх статтях, угодах науково-технологічного та інноваційного характеру. Як
асоційована країна, Україна повинна сприяти відповідними заходами ефективному
механізму передачі знань у дослідницьких установах. Зокрема, необхідне сприяння
розробці політики та процедур управління інтелектуальною власністю. Передбачено
розвиток мережі трасферу знань, створення стартапів та міжгалузева мобільність,
обмін ноу-хау та кращою практикою (як національними, так і міжнародними),
налагодження співпраці між дослідницькими установами та приватним сектором.
Досвід інтеграції в ЄС країн Центральної та Східної Європи показує, що менш
розвинені країни, ставши членами ЄС, розвиваються і модернізуються більш
швидкими темпами. Усередині Європейського Союзу відбувається процес
вирівнювання. Можна зробити висновок, що інтеграція України в європейський
науково-інноваційний та технологічний простір здатна прискорити темпи
економічного розвитку, а також наукову і технологічну модернізацію України.
Таким чином, розвиток національних інноваційних систем в рамках науковоінноваційної інтеграції має у своїй основі ряд об’єктивних чинників, серед яких
важливе місце займають: глобалізація, що посилюється, і інтернаціоналізація
економічної, наукової, науково-технічної, технологічної і інноваційної сфер;
поглиблення міжнародного розподілу праці і спеціалізації країн в контексті
подальшого глобального технологічного розвитку; посилення диференціації країн
залежно від їх економічного, наукового, науково-технічного, технологічного і
інноваційного потенціалу, а також «боротьба цивілізацій». Усі ці чинники
взаємообумовлені і динамічно взаємодіють. Тому приєднання України до
міжнародних наукових програм, які у різноманітний спосіб підтримують
інноваційний розвиток, вивчення їх можливостей та досвіду участі інших країн
дозволить розширити можливості національних наукових та науково-технічних
установ. З іншого боку, підтримка з боку держави створення та розширення мережі
інноваційних центрів, проведення інформаційних заходів з обміну технологіями,
ідеями, досвідом, безумовно, сприятиме більш глибокому усвідомленню та
просуванню інноваційної ідеології як такої в суспільстві.
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ РЕСУРАМИ:
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ВИКЛИКИ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ
Жодна країна світу не може стати абсолютно самодостатньою у ресурсному
забезпеченні економіки. З огляду на це, традиційно вагомим сегментом міжнародної
торгівлі є ділові операції з природними ресурсами, до яких у практиці міжнародної
торгівлі відносяться такі їх види, як паливні ресурси, метали та мінерали,
сільськогосподарська і лісогосподарська продукція, добрива, перли та дорогоцінне
каміння.
В останні десятиліття політикум та представники бізнесу в країнах-імпортерах
були зосереджені, переважно, на високих і нестабільних цінах на ресурси. На
противагу, ризики країн-виробників пов’язуються з поширенням експортних
обмежень та посиленням інвестиційних суперечностей, але, водночас, вони
стикаються і з економічним тиском від падіння доходів та інвестицій. Внаслідок
цього дебати у сфері міжнародної політики регулювання торгівлі ресурсами
зміщуються в площину протидії викликам, які виникають внаслідок надмірних
запасів багатьох енерго- та мінеральних товарів та існування довгострокових ризиків
«накопичених активів». Лише 15% ресурсів, які видобуваються та
використовуються, реалізуються на міжнародному ринку [2, с. 13].
Обсяг торгівлі ресурсами з початку ХХІ століття зріс на понад 60%, що
візуалізує сучасні економічні та геополітичні реалії, які несуть в собі як нові
екологічні та соціальні виклики, так і можливості. Беручи за основу аналітичну
інформацію міжнародної бази даних Resource Trade Earth1, можна виокремити низку
тенденцій в торгівлі природними ресурсами, що супроводжують процес еволюції
глобального їх ринку, зокрема:
 У 2016 р. сумарний обсяг міжнародних торгівельних операцій з природними
ресурсами перевищив 4 трильйони дол. США (табл. 1).

1

Офіційний сайт міжнародної бази даних Resource Trade Earth – https://resourcetrade.earth
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Таблиця 1
Динаміка показників міжнародної торгівлі ресурсами
в розрізі товарних груп у 2013–2017 рр.
Роки
Одиниці
Види ресурсів
виміру
2013
2014
2015
2016
трлн дол.
Паливні копалини
3,9
3,8
2,2
1,8
США
трлн дол.
Метали та мінерали
1,7
1,5
1,3
1,2
США
Сільськогосподарська трлн дол.
1,3
1,3
1,1
1,1
продукція
США
Лісогосподарська
млрд дол.
161
169
152
151
продукція
США
Перли та дорогоцінні млрд дол.
131
140
112
121
метали
США

2017
2,1
1,4
1,2
155
117

Джерело: побудовано на основі інформації бази даних Resource Trade Earth –
https://resourcetrade.earth/data?year=2013&units=value

 Експорт зернових культур з кількох ключових регіонів забезпечує глобальну
продовольчу безпеку. ТОП-5 країн експортерів зернових формують: США –
92,8 млн т; Україна – 40,8 млн т; Аргентина – 38,8 млн т; Росія – 37,5 млн т;
Франція – 33,6 млн т. Головними імпортерами виступають Японія – 23,8 млн т;
Єгипет – 23,5 млн т; Китай – 23,2 млн т; Мексика – 21,7 млн т.
 Китай зберігає залежність від доступу до добре функціонуючих ринків
ресурсів, а стрімке зростання попиту на продукцію тваринництва обумовив
зростання глобального імпорту;
 Частка країн великої двадцятки (G-20) у сумарному світовому імпорті
ресурсів перевищує 50%. Головними видами імпортованої продукції є: паливні
копалини (загальна вартість їх імпорту становить близько 950 млрд дол. США);
метали та мінерали (729 млрд дол. США); сільськогосподарська продукція
(629 млрд дол. США); лісогосподарська продукція (104 млрд дол. США); перли та
дорогоцінне каміння (1,5 млрд дол. США).
 Серед країн Африки головними експортерами ресурсів виступають такі
країни як Південно-Африканська Республіка, Нігерія та Ангола, ключовими
партнерами в операціях з якими є Китай (47,3 млрд дол. США) та Індія
(22,0 млрд дол. США). Водночас, на відміну від структури імпорту до країн G-20,
експорт з африканських країн має дещо відмінну спеціалізацію, оскільки у ТОП-5
його позицій 4 місце займає не лісогосподарська продукція, а діаманти
(13,2 млрд дол. США);
 Торгівля ресурсами в країнах, які за методологією Світового банку
відносяться до групи з середнім рівнем економічного розвитку, з початку ХХІ ст.
стрімко зростає. Головними гравцями серед експортерів є Бразилія, Китай,
Індонезія, Індія та Південно-Африканська Республіка, проте найвищі темпи
зростання експортних операцій відносно ресурсів демонструють Гана та М’янма
(12,0% росту), Кита (3,6%), Перу (2,2%). ТОП-імпортерів утворюють такі країни, як
Китай, Індія, В’єтнам, Таїланд та Туреччина;
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 Незважаючи на структурні зміни у глобальній економіці, метал все ще займає
понад 25% у структурі міжнародної торгівлі ресурсами. При цьому, як зауважує
експерт ОЕСР Я. Корінек, торгівля металами на міжнародному ринку піддається
потужним регулятивним впливам. Зокрема, інтенсивність експортних обмежень на
торгівлю металами та мінералами зростає, що впливає на собівартість продукції,
вносить невизначеність у ланцюгах поставок та призводить до торговельних
суперечок. Обмеження на імпорт, навпаки, є більш прозорими та
передбачуваними [1].
Незважаючи на безальтернативний характер та соціально-економічну роль
міжнародної торгівлі в цілому та ресурсами, зокрема, для розвитку економіки у
глобальному масштабі, її стрімке зростання сприяло появі низки екологічних
викликів сталому розвитку.
По-перше, прогнозується, що до 2050 р. обсяг міжнародної торгівлі ресурсами у
вартісному еквіваленті зросте з 85 до 186 млрд дол. США. Проте навіть поточний
рівень використання ресурсів вже є загрозою екологічній безпеці, адже пов’язується
зі знищенням цінних запасів вуглецю та енергоємною переробкою. Для обмеження
небезпечних наслідків зміни клімату існує нагальна потреба у значно більшій
ефективності використання ресурсів.
По-друге, використання ресурсів потребує величезних обсягів води – для
вирощування сільськогосподарської продукції, охолодження в промислових
процесах, утилізації забруднюючих речовин тощо. Тому подальше збільшення
попиту на ресурси у світі становить загрозу для водойм завдяки їх виснаженню,
забрудненню хімічними речовинами, руйнуванню наземних та підземних водних
систем від рубки лісів.
По-третє, відбувається стрімке скорочення біорізноманіття та екосистемних
послуг. З одного боку, це відбувається під впливом інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва, під ведення якого використовується понад
третина світових земельних площ. З іншого – зростаючий попит на лісогосподарську
продукцію обумовлює масштабну деградацію лісових насаджень.
Підсумовуючи зазначене, зауважимо, що міжнародна торгівля є необхідною
умовою для того, щоб країни могли задовольнити попит на стратегічно важливі
ресурси, які є недоступними на внутрішньому ринку. Проте, в умовах глобальних
обмежень щодо пропозиції ресурсів, посилення попиту та конкуренції за доступ до
їх джерел, важливим завданням у контексті забезпечення сталого розвитку людства
є розуміння наслідків подальшого зростання торгових потоків та реальної
екологічної ефективності менеджменту ресурсів, які повинні бути враховані в
процесах прийняття рішень, формування різнорівневої політики, спрямованої на
стримування тенденцій до виснаження та деградації ресурсів, продукування
відходів, які пов’язані з подальшою активізацією міжнародної торгівлі ресурсами.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
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ВІДНЕСЕННЯ ПРИБУТКІВ ДО ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА
В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Традиційно, питання віднесення прибутків до постійного представництва
вирішуються з урахуванням діючих договорів про уникнення подвійного
оподаткування. У свою чергу, у більшості випадків такі договори базуються на одній
із трьох конвенцій: Модельній податковій конвенції ОЕСР (остання редакція станом
на 21 листопада 2017 р.) (далі – МПК ОЕСР) [3], Типовій конвенції ООН про
уникнення подвійного оподаткування у відносинах між розвиненими державами та
державами, що розвиваються (далі – Типова конвенція ООН) [5], а також Модельній
податковій конвенції США [6]. Незважаючи на ряд спільних характеристик, ці
конвенції містять суттєві відмінності, що зумовлені різними соціальноекономічними умовами держав, а також досягнутими політичними компромісами та
відстоюваними позиціями.
У контексті реалізації проекту BEPS фактично домінуючим став підхід,
визначений в МПК ОЕСР, який передбачає застосування основного
(авторизованого) підходу (authorized OECD approach), що базується на принципі
«витягнутої руки». Такий підхід є доволі складним з практичної точки зору, зокрема,
у випадку проблеми віднесення прибутків до постійного представництва
партнерства, що і засвідчила справа Bloomberg vs. HMRC (2018) [2].
Варто зазначити, що Аргентина, Азербайджан, Бразилія, Болгарія, Коста Рика,
Індонезія, Малайзія, Румунія, Росія, Сербія, Сінгапур, Південна Африканська
Республіка та Таїланд залишили за собою право використовувати попередню версію
ст. 7 МПК ОЕСР. Китай також залишив за собою право використовувати простіші
методи віднесення прибутку до постійного представництва. Колумбія, залишивши за
собою право послуговуватися редакцією, що була чинною до оновлення у 2010 р.
МПК ОЕСР та не брати до уваги наступні зміни до згаданого документу. У той же
час, Україна, Малайзія та Таїланд зробили застереження, що якщо доступна
інформація компетентному органу договірної держави не є адекватною для
визначення прибутків для віднесення до постійного представництва підприємства,
то компетентний орган може використовувати національне нормативно-правове
забезпечення із дотриманням принципів ст. 7 МПК ОЕСР [3].
Відтак, розробка нормативного порядку віднесення прибутку до постійного
представництва на основі дотримання вимог міжнародних стандартів є нагальною
справою. Окрім того, важливим є врахування норм діючих договорів про уникнення
подвійного оподаткування, значна частина яких базуються саме на Модельній
податковій конвенції ОЕСР, хоча після 2010 р. Україною загалом було укладено
менше 10 договорів про уникнення подвійного оподаткування. Зокрема, набрали
чинності договори про уникнення подвійного оподаткування з Ірландією
(17.08.2015), Кіпром (07.08.2013), Люксембургом (18.04.2017), Мальтою
(28.08.2017), Пакистаном (30.06.2011), Саудівською Аравією (01.12.2012), Чехією
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(20.04.99, зі змінами 09.12.2015) [1]. Втім, тексти ст. 5 та ст. 7 в них, які стосуються
визначення наявності постійного представництва та віднесення до нього прибутку
викладені у формулюваннях, аналогічних МПК ОЕСР у редакції до 2010 р.
Варто зазначити, що навіть на рівні розвинених держав в контексті
необхідності оподаткування цифрової економіки у тих юрисдикціях, в яких немає
фізичної присутності бізнесу, але є споживачі (користувачі) послуг, ведеться
активна дискусія щодо застосування на рівні з методом модифікованого розподілу
залишку прибутку (modified residual profit split method) методів дробового або
формульного розподілу (fractional apportionment) або ж спрощеного методу на
основі розподілу (distribution-based «simplified methods») [4].
Застосування основного (авторизованого) підходу ОЕСР до віднесення
прибутку до постійного представництва не сприятиме в повній мірі захисту
вітчизняної податкової бази. Відтак, перспективним є пошук і застосування іншого,
наприклад, формульного підходу, який може бути менш складним з точки зору його
застосування податківцями, менш вимогливим стосовно обсягу необхідної
інформації для його застосування та менш витратним з точки зору часу та кадрового
потенціалу у порівнянні з основним (авторизованим) підходом.
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СТАНОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОДЕЛІ МУНІЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Після переорієнтації світової водної політики з приватизації на
ремуніципалізацію і повернення сфери послуг водопостачання та водовідведення у
власність та під контроль муніципалітетів, найефективнішими моделями управління
та регулювання у сфері водопостачання та водовідведення в останні роки
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вважаються моделі Німеччини та Фінляндії. У Фінляндії і, в значній мірі, в багатьох
інших розвинених країнах співпраця між державним і приватним секторами
допомогла скоротити витрати на надання послуг в галузі водопостачання та
поліпшити роботу державних підприємств, відповідальних за ці послуги. Доступний
широкий спектр варіантів співпраці між державним і приватним секторами
відповідно до місцевих умов. Аутсорсинг непрофільних операцій приватним
підрядникам через конкурентні торги є одним з простих прикладів. У таких угодах
приватний сектор отримує від 60% до 80% операційних витрат і майже 100% витрат
на проекти капіталовкладень. Крім того, забезпечується постійна конкуренція, а не
разова подія, яка відбувається раз в 15–30 років, як в договорах про управління,
оренду або концесію [3; 5]. Державні підприємства з водопостачання та
водовідведення в Північній Америці, скандинавських країнах, Нідерландах,
Німеччині та Швейцарії виробляють високоякісні послуги з водопостачання та
водовідведення для населення. Їх операції відповідають Дублінським принципам
«прийняття рішень на найнижчому відповідному рівні» на додаток до принципу
субсидіарності ЄС і принципам ринкової економіки – просто тому, що приватний
сектор залучений в операції життєздатним чином [3; 5].
Історичний досвід формування муніципальної політики Німеччини у сфері
водопостачання та водовідведення свідчить про створення ефективної
саморегулівної децентралізованої моделі управління. У Німеччині вода традиційно
належить муніципалітетам і управляється ними. З часів середньовіччя існували
громадські об’єднання для проведення іригаційних та дренажних робіт. У 19 столітті
були створені корпорації і кооперативи для забезпечення управління водними
ресурсами і водовідведенням в зростаючих промислових центрах, головним чином
для запобігання епідеміям. У 2015 році в Німеччині існувало понад 12 000 асоціацій
водних і земельних ресурсів, асоціацій водопостачання та водовідведення, а також
асоціацій водоводів і шлюзів. Крім водопостачання та очищення стічних вод, вони
також відповідають за збереження водних ресурсів відповідно до Водної рамкової
директиви ЄС. За даними моніторингу 2015 р. в Німеччині працювало
6 060 операторів водопостачання і більше 6 900 операторів водовідведення [4; 1].
Ключовими принципами управління є стале управління водними ресурсами для
майбутніх поколінь і захист навколишнього середовища. Муніципалітети несуть
відповідальність за забезпечення громадян питною водою і видаленням стічних вод,
якості послуг загального характеру (званих Daseinsvorsorge). Органи місцевого
самоврядування мають право визначати організаційну форму управління водними
ресурсами. Невеликі міста часто вступають в муніципальні асоціації для надання
послуг водопостачання та водовідведення і отримують вигоду від такого
міжмуніципальної співпраці. Право самоврядування муніципалітетів захищене
Конституцією Німеччини.
Муніципалітети можуть використовувати кілька організаційно-правових форм
для водопостачання і водовідведення в Німеччині: державна компанія; муніципальна
компанія або публічно-правова компанія (PLC); асоціація спеціального призначення;
водно-земельна асоціація; спеціальна юридична асоціація в Північному РейніВестфалії; інші форми міжмуніципального співробітництва; державно-приватне
партнерство; концесійний/операційний договір з приватною компанією [4; 1].
Формування водної політики Німеччини з 1950 по 1990 роки. Після Другої
світової війни управління водними ресурсами розвивалося по-різному на сході і
заході Німеччини. У Федеративній Республіці Німеччині (на заході) історично
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децентралізована структура зберіглася завдяки конституційному захисту місцевого
самоврядування.
У Німецькій
Демократичній
Республіці
(Схід)
сектор
водопостачання перебував під централізованим управлінням департаментів
підземних і поверхневих вод та управлінь водними ресурсами в містах, орієнтованих
на річкові басейни та урядові райони з 15 великими державними комунальними
службами. Після падіння Берлінської стіни і возз’єднання останні були
децентралізовані, а комунальні послуги та їх інфраструктура водопостачання були
передані муніципалітетам [1].
За допомогою цього процесу німецькі землі в східній частині країни включили
в свої нові федеральні закони положення, які лібералізували послуги
водопостачання та водовідведення для приватних інвестицій шляхом концесії,
експлуатаційних угод і державно-приватного партнерства. В результаті в 90-х роках
в колишній Східній Німеччині відбулася повна і часткова приватизація. В Західній
Німеччині приватизації у водному секторі здійснювались починаючи з 1980-х років
в муніципалітетах з недостатніми фінансовими можливостями [1].
Слід зазначити, що в 1980-х і 1990-х роках прихильники приватизації обіцяли
вищу ефективність і краще обслуговування від приватного сектора у сфері
водопостачання та водовідведення. В 2000-х роках всі аргументи на користь
приватизації повністю зникли. Дослідження показали, що після приватизації ціни на
послуги водопостачання в цілому зросли, а бажаних інвестицій в покращення
інфраструктури вкладено не було. Політики визнали, що в державному секторі
управління водними ресурсами знання і досвід інженерів, вчених та технічних
експертів були такими ж цінними, як і в приватній промисловості. А коли справа
дійшла до серйозного розгляду соціальних і екологічних проблем при плануванні
інфраструктури, встановлення тарифних цін і відповідальному використанні
ресурсів, політики визнали переваги державного сектору водопостачання. Крім того,
державні водні оператори мають велике значення для регіональної економіки,
оскільки вони концентрують свої інвестиції в місцевих малих і середніх компаніях
для інфраструктурних та ремонтних робіт – на відміну від приватних операторів, які,
як правило, укладають контракти на підрядні супутні роботи виключно зі своїми
дочірніми підприємствами [1]. У 2007 році муніципальні водні оператори заснували
Альянс муніципальних водних асоціацій (AöW) для боротьби з приватизацією та
лобіювання державного (муніципального) управління [1].
Уроки, які винесли для себе муніципальні та державні органи Німеччини після
*приватизації водного сектору: 1) продаж муніципальних важливих підприємств під
час фінансових проблем не є вдалим рішенням; 2) муніципалітети стають
уразливими до певного роду шантажу з боку приватних інвесторів; 3) договори
зазвичай розроблені на користь приватних інвесторів, і будь-який викуп є дуже
дорогим для громади; 4) основний посил для міських голів та членів міських рад –
уникнути приватизації [1].
*Для повноти розуміння слід звернути увагу на різні значення терміну
«приватизація», яке використовується в західних країнах та в Україні. Зокрема, в
розвинутих країнах цей термін визначає різні речі в залежності від використання,
як-то, переміщення речі із державної/комунальної форми власності в приватну
власність; як дерегулювання певної сфери; як передачу в управління
(державні/муніципальні функції можуть також бути передані приватним
компаніям); повний або частковий продаж акцій державних /комунальних компаній,
тощо [2]. Згідно із національним законодавством приватизація державного або
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комунального майна – це платне відчуження майна, що перебуває у державній або
комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб покупців [6].
Потужні інститути місцевого самоврядування скандинавських країн, Нідерландів,
Німеччини та Швейцарії визначають не тільки повноваження органів місцевого
самоврядування та незалежність від державних органів, але й відповідальність органів
місцевої влади за ефективне управління комунальною власністю, за забезпечення
стійкого і безпечного водопостачання та водовідведення, соціальні, екологічні та інші
важливі питання громади. Ніхто краще за органи місцевого самоврядування не може
управляти та регулювати ресурсами, розміщеними на їх території з метою
економічного, екологічного та соціального добробуту. При цьому, потужне місцеве
самоврядування не формується за вказівкою «зверху».
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МІЖНАРОДНІ РЕЖИМИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Питання багатомірності та багатовимірності сучасних економічних систем в
умовах глобалізації розглянуті нами в роботах [1; 2]. Загальні теоретичні основи
режимології як підґрунтя стимулювання розвитку економічних систем
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викладено в [3]. Нижче нами зроблено спробу розглянути з вищезазначених
теоретичних позицій сучасні міжнародні режими в сфері регулювання космічної
діяльності.
«Ми живемо у світі міжнародних режимів», – стверджує відомий дослідник
міжнародної співпраці О. Янґ [4, с. 11]. І такі запевнення не що інше, як результат
наукового моніторингу міжнародної співпраці у різних сферах суспільного і
міжнародного життя: існують режими, що «належать до монетарної сфери... інші
регулюють міжнародну торгівлю товарами... Деякі режими функціонують задля
регулювання використання природних ресурсів, їх збереження... Водночас інші
режими врегульовують проблематику контролю за озброєннями на міжнародному
рівні. чи використання сили у міжнародній спільноті. Існують, утім, такі міжнародні
режими, до сфери регулювання яких входять одразу кілька сфер у межах чітко
визначеного географічного простору» [4, с. 11], а також і для регулювання сфери
космічної діяльності.
Оскільки сучасні міжнародні відносини (диверсифіковані та диференційовані
як за колом учасників, так і предметом регулювання) характеризуються паралельним
існуванням інституціоналізованих міжнародних режимів, перелік яких
невичерпний [5; 6], а значення – надзвичайне, то головний виклик для академічної й
ділової спільноти сучасності полягає в тому, щоби зрозуміти теоретичну суть,
функціональну природу, правила й механізми того чи того режиму, що має сприяти
як активізації та мотивації акторності в межах режиму, так і підвищення
ефективності функціонування його самого, а також системи в цілому.
Використовуючи теоретичну аналогію з марксовими схемами метаморфоза
товару для учасників міжнародної космічної діяльності можна запропонувати для
уявлення механізму міжнародного регулювання, зокрема і в сфері економіки
космічної діяльності, схему: «національний (приватний) інтерес (Н(Р)І) –
міжнародний регуляторний режим (IRR) – національний (приватний) інтерес'
(Н(Р)І’)» або переводячи її в розряд системних уявлень (рис. 1).
Н(Р)І

ІRR = {G; S; I; R; P},

Н(Р)І’

Рис. 1. Системне уявлення міжнародного регуляторного режиму
для сфери космічної діяльності
Таким чином, будь-який міжнародний регуляторний режим (ІRR) в економічній
системі може бути розглянутий як певна система управління, а також представлений
і формалізовано описаний таким чином: ІRR = {G; S; I; R; P},
де G – безліч цілей, які декларується досягти введенням даного режиму;
S – безліч суб’єктів, на яких поширюється дія цього режиму;
I – безліч норм, правил, обмежень і умов (бажано необхідних і достатніх), які
необхідні для досягнень декларованих цілей, оскільки саме правила визначають
характер «гри», встановлюючи способи взаємодії між суб’єктами і вводячи
обмеження на використання ними ресурсів і стратегій в боротьбі за досягнення
економічних цілей і/або утримання економічної влади на ринку. Дана складова є
найбільш складною і багато в чому визначальною компонентою формованого
економічного режиму. Системно вона може бути представлена наступним чином:
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I = {O; U; H; Rn; Rr; Rl; Rs; Rа; Rat; Rt; Rvk; Rk},
де О безліч обмежень, що накладаються на суб’єктів, задіяних в процесі
функціонування режиму; U – сукупність умов, бажано необхідних і достатніх, яким
повинні задовольняти суб’єкти в сфері космічної діяльності; H – безліч санкцій і
штрафів, які застосовуються до порушників інституційних обмежень в сфері
космічної діяльності; Rа = {Rаo; Rаl; Rаc} – відповідно загальний, пільговий і
спеціальний режим в сфері акредитації в сфері космічної діяльності;
Rat = {Rato; Ratl; Ratc} – відповідно загальний, пільговий і спеціальний режим в сфері
атестації; Rn = {Rno; Rnl; Rnc} – відповідно загальний, пільговий і спеціальний
податковий режим в сфері космічної діяльності; Rr = {Rro; Rrl; Rrc} – відповідно
загальний, пільговий і спеціальний режим реєстрації підприємницької діяльності в
космічній сфері; Rl = {Rlo; Rll; Rlc} – відповідно загальний, пільговий і спеціальний
режим
ліцензування
підприємницької
діяльності
в
космічній
сфері;
Rs = {Rso; Rsl; Rsc} – відповідно загальний, пільговий і спеціальний режим
сертифікації в сфері космічної діяльності; Rt = {Rto; Rtl; Rtc} – відповідно загальний,
пільговий і спеціальний митний режим для сфери космічної діяльності;
Rvk = {Rvko; Rvkl; Rvkc} – відповідно загальний, пільговий і спеціальний режим
валютного курсу для операцій в сфері космічної діяльності; Rk = {Rko; Rkl; Rkc}
відповідно загальний, пільговий і спеціальний режим кредитування для сфери
космічної діяльності; R – безліч ресурсів, задіяних в процесі реалізації даного
режиму; P – безліч політик або стратегій спрямованих на досягнення і реалізацію
оголошених цілей. Ця системна компонента економічного режиму може бути
представлена як: P = {A; T}, де А – безліч алгоритмів і процедур, в рамках заданих
інституціональних обмежень, необхідних для досягнення поставлених цілей; Т –
термін реалізації поставлених цілей.
Об’єктивна дійсність створює підґрунтя для виникнення різноманітних, дуже
часто різноспрямованих і суперечливих інтересів всіх рівнів – від особистих до
національних: суперечливі і різноманітні інтереси різних соціальних груп, інтереси
окремої особистості і держави, інтереси різних відомств і інтереси суспільства.
Суперечливі індивідуальні інтереси. Плюралізм відображаються в інституті
інтересів зберігає можливість прояву протиріч між суб’єктів соціального
спілкування. Інституційна форма опосередкування інтересу дозволяє впливати на
поведінку людей, спрямовуючи його відповідно до загальносоціальні потребами і
цілями. Однак в суспільстві ніколи не діє якийсь абстрактний, єдиний інтерес.
Тому виявлений і сформульований у вигляді певних вимог специфічний інтерес
не може безпосередньо втілитися в інституті, він повинен бути узгоджений з
конкуруючими інтересами як нормативно невизнаними, неформальними, так і
вираженими в уже діючих інститутах. Кілька перефразовуючи П. Сендевуара, можна
сказати, що в суспільствах, що характеризуються безрозсудною грою інтересів і
пристрастей, – як індивідуальних, так і групових, як приватних, так і громадських, –
саме закони виступають в ролі миротворців і регуляторів соціального життя
[70, с. 307]. Відповідно, впорядкування цих інтересів, виділення головних, типових,
переважаючих для даного суспільного ладу – одна з важливих завдань
інституціоналізму. Таким чином, різноманіття існуючих в суспільстві інтересів, з
одного боку, і необхідність їх інституційного закріплення, з іншого, вимагають
науково обгрунтованого поєднання, координації соціальних інтересів, вироблення
певної політичної лінії і практичних заходів, що забезпечують оптимальне
узгодження цих інтересів.
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«Концепція міжнародного режиму», на думку Г. Мюллера, «прагне дати
відповідь на [такі] важливі питання міжнародної політики: як може виникнути і
забезпечитись на тривалий час співпраця між державами- суперницями, що може
ускладнити її подальше існування та що може призвести до її припинення?»
[8, с. 277]. А тому справжній виклик у сфері дослідження міжнародних режимів,
представлений фундаментальними працями американських теоретиків і науковців
франкфуртської школи міжнародних режимів, становлять саме режими безпеки на
кшталт режиму колективної безпеки Організації Північноатлантичного Договору
(НАТО), режиму кооперативної безпеки Західноєвропейського Союзу (ЗЄС) та
Організації з Безпеки та Співробітництва у Європі (ОБСЄ), достоту як і режиму
інтегративної безпеки Європейського Союзу (ЄС), який нині створюється.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС
Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є активізація
інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. Актуальним є питання становлення
дружніх, партнерських відносин між ЄС та Україною. Європейський Союз виступає
активним актором в сучасному геополітичному просторі.

25

Відносини України ЄС були започатковані після здобуття незалежності
України. Тоді вперше і пролунав заклик Євросоюзу до України підтримувати із
державами – членами відкритий діалог та відкриті стосунки.
Можна виділити такі недоліки від вступу до ЄС [1]:
1. Політичні недоліки несуть із собою часткову втрату суверенітету та
підпорядкування територій органам ЄС, невизначеність стратегії розвитку, що також
не дуже добре вплине на економічний стан, оскільки між країнами ЄС існує в деякій
мірі висока конкуренція в деяких галузях, а також негативним чинником буде
погіршення взаємин із країнами СНД.
2. Економічні недоліки – передбачають втрату конкурентоспроможності певних
галузей, складність переходу на європейський рівень цін, квотування певних видів
товарів
3. Соціальні недоліки – це ускладнення візового режиму із східними сусідами.
Щодо загроз від вступу України до ЄС їх виділяють – політичні, економічні та
соціальні. Політичні загрози – це небезпека втягнення України в конфлікт
цивілізацій між Заходом і мусульманським світом. Економічні загрози –
передбачають можливе переміщення до України шкідливих виробництв,
використання України як сировинного придатку, використання України як дешевої
робочої сили. Соціальні загрози несуть на меті поглиблення демографічного спаду,
незаконна міграція та відплив кадрів [2].
Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не підготовлене до
європейських стандартів українське законодавство. Повинна здійснитись адаптація
українського законодавства із європейським, це має здійснюватися за рахунок
реформування української правової системи та поступове приведення її у
відповідність із європейськими стандартами. Ця адаптація повинна охопити усі
сфери права, такі як: приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодавство,
законодавство про інтелектуальну власність, охорону праці, життя та здоров’я,
навколишнього середовища та багато іншого [3].
За чотири роки після Євромайдану саміт Східного партнерства у Брюсселі не
приніс Україні чіткої перспективи майбутнього членства в ЄС.
На телекамери єврочиновники так відверто не говорять, проте у неформальних
розмовах визнають, що реформи в Україні рухаються значно повільніше, ніж би їм
того хотілося.
Україні не вдалось відстояти кілька принципових речей у кінцевій декларації
саміту.
Говорячи про фактори, що гальмують рух України до Європи виділимо низку
таких внутрішніх проблем:
По-перше, це повільність у проведенні економічних реформ, відсутність
помітних результатів внутрішніх соціально-економічних трансформацій. Без цього
вступ до ЄС буде залишатися недосяяшою мрією.
По-друте, тривогу викликає високий рівень корупції та економічної
злочинності.
По-третє, відсутність консенсусу стосовно європейського вибору як серед
населення, так і на рівні державних інституцій.
По-п'яте, явний дефіцит досвщіччених фахівців з євроітеграції, насамперед,
серед політичної еліти і державних службовців України [4].
Проте, також виділяють недоліки від вступу до ЄС:
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 Політичні недоліки несуть із собою часткову втрату суверенітету та
підпорядкування територій органам ЄС, невизначеність стратегії розвитку, що також
не дуже добре вплине на економічний стан, оскільки між країнами ЄС існує в деякій
мірі висока конкуренцыя в деяких галузях, а також негативним чинником буде
погіршення взаємин із країнами СНД.
 Небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і
мусульманським світом.
 Погіршення відносин країнами СНД.
 Невизначеність стратегії розвитку ЄС.
 Економічні недоліки – передбачають втрату конкурентоспроможності певних
галузей, складність переходу на європейський рівень цін, квотування певних видів
товарів.
 Можливе переміщення в Україну шкідливих виробництв.
 Втрата конкурентоспроможності певних галузей.
 Складність переходу на європейський рівень цін, який призводить до різкого
подорожчання товарів першої необхідності.
 Соціальні недоліки – це ускладнення візового режиму із схщ'ними сусідами.
 Поглиблення демографічного спаду.
 Проблема незаконної міграції та відтоку кадрів.
 Ускладнення візового режиму ди східними сусідами.
 Переоцінка культурно-освітніх напрямків, що фактично означає зближення
суспільної моралі з нормами країн Заходу. Крім того, ЄС є інструментом
ідеологічного тиску на Україну.
Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не підготовлене до
європейських стандартів українське законодавство. Повинна здійснитись адаптація
українського законодавства із європейським, це має здійснюватися за рахунок
реформування української правової системи та поступове приведення її у
відповідність із європейськими стандартами. Ця адаптація повинна охоплює усі
сфери права, такі як: приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодавство,
законодавство про інтелектуальну власність, охорону праці, життя та здоров’я,
навколишнього середовища та багато іншого [5].
Отже, станом на сьогодні є багато недоліків від Угоди та також є багато
проблем у політичній та екномічній системах нашої країни, що гальмує виконання
домовленостей закладених в Угоді. На жаль, велика частина Угоди лягає на плечі
влади країни, яка, в свою чергу, не так добре виконує домовленості. Тобто,
громадяни України можуть лише висловити бажання тієї чи іншої думки, а
безпосереднього впливу на імплементацію угод не мають. Тому, Україні під час
вступу до ЄС, слід акцентувати увагу на використанні саме позитивних моментів
євроінтеграції з оптимальним вектором розвитку стратегії та лінію поведінки по
запобіганню зазначених загроз на територію України.
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС
Інтеграція України до ЄС має багато політичних переваг, які пов’язані
насамперед із формуванням надійних механізмів політичної стабільності, демократії
та безпеки, відкриває шлях до колективних структур спільної безпеки Євросоюзу,
забезпечує ефективнішу координацію дій із європейськими державами активізує
співробітництво у боротьбі з організованою злочинністтю, контрабандою,
нелегальною міграцією, наркобізнесом і под. Це можливо, тому що Європейський
Союз об’єднує 23 держав з населенням понад 505 млн.
Євроінтеграційні прагнення України стали невід'ємними реаліями політичного
сьогодення, а європейські орієнтири набули практичного втілення у низці рішень та
дій і української держави, й офіційних органів Євросоюзу [1].
Інтеграція України до ЄС має переваги, основні з яких наведені нижче:
 Будучи членом ЄС, Україна буде залучена до Спільної європейської політики
безпеки та оборони (СЄПБО), яка гарантуватиме Україні державний суверенітет і
територіальну недоторканість.
 Стабільність політичної системи.
 Забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу. Набуває особливої
значущості проведення політики продуктивної зайнятості. Впровадження стандартів
ЄС у виробництво.
 Україна, будучи членом ЄС, матиме значні можливості для динамічного
розвитку туристичної та рекреаційної галузі, розширення міжнародного
співробітництва в цій сфері.
 Об’єднання енергетичних потенціалів країн у масштабах Євразійського
континенту, посилення ролі України як енеготанзитної дежави.
 Формування середнього класу.
 Реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.
 Ефективний захист прав людини в інституціях ЄС.
 Поширення української культури в країнах ЄС.
 Широкий доступ до інформаційного потенціалу.
 Формування середнього класу та проведення реформування освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту.
Євроінтеграція сприятиме зростанню продуктивності економіки та темпів
технологічної модернізації під впливом конкуренції на єдиному європейському
ринку та забезпеченню вільного доступу до новітніх технологій, капіталу,
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кваліфікації робочої сили за умов їх вільного руху в межах єдиного ринку;
створенню більш сприятливого інвестиційного середовища; істотному зростанню
обсягів торгівлі на ринку ЄС; створенню передумов для прискореного зростання
взаємообміну в галузях з підвищеним рівнем науки та техноємності; підвищенню
якості регулятивних інститутів у бюджетній, банківській, фінансовій сферах та
корпоративному управлінні. Економічна інтеграція також надасть можливість
використовувати фонди регіонального розвитку ЄС для прискорення виходу на
вищий рівень економічного розвитку, властивий більш розвиненим країнам
Євросоюзу [2].
Передбачена Угодою про асоціацію (УА) ПВЗВТ створює правові, економічні й
організаційні засади для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і
частково – робочої сили між Україною та ЄС. У довгостроковій перспективі
надзвичайно місткий і диверсифікований ринок Євросоюзу, усунення бар’єрів для
зовнішньої торгівлі, гармонізація регуляторних режимів і вдосконалення ринкових
інститутів можуть стати потужними драйверами зростання української економіки.
Водночас у коротко- і середньостроковому періодах імплементація УА/ПВЗВТ
між Україною та ЄС породжуватиме певні економічні втрати та потребуватиме
значних інвестицій. Йдеться про вихід з ринку економічних суб’єктів унаслідок
посилення конкуренції з виробниками/постачальниками з ЄС та наступний
перерозподіл чинників виробництва; підвищення рівня безробіття і необхідність
перенавчання і працевлаштування робочої сили, що вивільнятиметься у процесі
реструктуризації економіки; впровадження і дотримання стандартів ЄС (технічних
стандартів, фітосанітарних норм, екологічних стандартів, стандартів соціальної
безпеки), які потребують чималих зусиль та інвестицій з боку виробників товарів і
послуг; реформування за зразком ЄС правової і адміністративної системи: створення
нових регуляторних органів, прийняття нового законодавства, запровадження нових
правил і процедур.
Фінансові ресурси для реалізації Європейської політики сусідства виділяються
через Європейський інструмент сусідства. Він передбачає фінансування окремих
заходів (проектів) відповідно до Угоди про асоціацію, але не є джерелом
фінансування її імплементації. Реципієнтами коштів Європейського інструменту
сусідства є як підписанти УА (Україна, Грузія, Молдова), так і інші країни Східного
партнерства – Білорусь, Азербайджан, Вірменія. Бюджет Європейського
інструменту сусідства на 2014–2020 рр. становить 15,5 млрд євро, з яких близько
5 млрд надійде до шести країн Східного партнерства [3].
У бюджеті ЄС за напрямом Європейської політики сусідства у період
2014–2020 рр. на підтримку України закладено 1,6 млрд євро сукупної допомоги на
розвиток у формі грантів. Передбачено також надання позики обсягом
3,4 млрд євро – макрофінансової допомоги (МФД) 2 і 3. Останній транш МФД 2
загальним обсягом 1,6 млрд євро було надано в березні 2015 року. З травня 2015 р.
діяла програма МФД 3 обсягом фінансування 1,8 млрд євро.
9 липня 2018 року набуло чинності законодавче Рішення Європарламенту та
Ради ЄС про надання Україні Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в
обсязі 1 млрд євро (МФД 4) [4].
Кошти на надання Україні МФД Єврокомісія запозичує на ринку капіталів і
перекредитовує їх уряду України. У разі неплатоспроможності Києва відповідні
витрати покриватимуть з Гарантійного фонду ЄС. Форма надання МФД – поворотна
29

чи безповоротна – залежить від показників економічного розвитку країни та її
спроможності виплачувати борги.
Крім того, європейські фінансові інститути – Європейський інвестиційний банк
(ЄІБ) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), – які фінансують
комерційні самоокупні проекти у підприємницькому секторі, мають надати позик у
сумі до 8 млрд євро протягом 2014–2020 років. ЄІБ і ЄБРР кредитують проекти
розвитку транспортної й енергетичної інфраструктури, охорони довкілля (зміни
клімату, управління водними ресурсами і відходами), розвитку приватного сектора,
малих і середніх підприємств.
Загальна сума підтримки Уряду України Європейським Союзом упродовж
7 років становитиме близько 5 млрд євро без урахування позик ЄІБ та ЄБРР та
близько 13 млрд євро з урахуванням позик цих банків.
Урядом України було складено детальний план дій та Комплексну програму
розвитку фінансових ринків України до 2020 року, у якій включено зобов’язання
відповідно до Угоди з ЄС із тими, які були укладені з іншими міжнародними
партнерами і, звичайно, враховано внутрішні потреби [5].
І все ж таки ЄС на сьогодні залишається цивілізаційним вибором українського
народу, зовнішнім чинником національної безпеки, взірцем для побудови
економічної системи та політичних інститутів, рушієм інституційних перетворень і
донором для надання економічної допомоги. Тому євроінтеграційний курс для
України є безальтернативним, хоча на цьому шляху нас чекає безліч труднощів,
випробувань, розчарувань, усвідомлення необхідності здорового національного
егоїзму та прогнозування наслідків зовнішньополітичних і економічних рішень, а
також позбавлення від ілюзій отримання вагомої зовнішньої допомоги та швидкого
вирішення зовнішніми агентами наших внутрішніх глибинних проблем [3].
Отже, в України є необхідні передумови не тільки для економічного зростання,
але й для економічного і соціального процвітання. Насамперед це значні людські,
технологічні, виробничі і природні ресурси: кваліфікований персонал нового
покоління, виробничий і науково-технічний потенціал, що послугує стартовим
майданчиком для переходу до освоєння стратегічно важливого вектору міжнародних
відносин з Європейським Союзом.
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СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ АСОЦІАЦІЇ З ЄС
Переговори між Україною та Європейським Союзом щодо укладення нової
посиленої угоди на заміну Угоди про партнерство та співробітництво розпочалися у
березні 2007 р. відповідно до Плану дій Україна-ЄС.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи.
Після підписання політичної частини Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною
на саміті Україна – ЄС 21 березня 2014 року обидві сторони підписали економічну
частину угоди 27 червня 2014 року.
Преамбула. У Преамбулі викладено найважливіші аспекти відносин між ЄС і
Україною, зокрема й прагнення до тісних і тривалих відносин. Хоча Преамбула має
необов’язковий вступний характер, вона містить значущі посилання на спільні
цінності та визначає рамки всієї Угоди [1].
Розділ І: Загальні принципи. У Розділі І визначаються загальні принципи, які
створять основу для внутрішніх і зовнішніх процедур Асоціації між ЄС та Україною,
а саме:
– дотримання принципів демократії, прав і свобод людини, верховенства
права;
– забезпечення дотримання принципів суверенності та територіальної
цілісності, непорушності кордонів і незалежності, а також боротьби з
розповсюдженням зброї масового знищення.
Розділ ІІ: Політичний діалог і реформи, політична асоціація, співробітництво і
зближення у сфері зовнішньої політики і політики безпеки
Розділ ІІ Угоди про асоціацію передбачає посилення політичного діалогу і
співробітництва між ЄС і Україною з огляду на поступового зближення у сфері
Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Спільної політики безпеки та
оборони.
Розділ ІІ охоплює такі питання як цілі політичного діалогу, діалог і
співробітництво щодо внутрішніх реформ, а також зовнішню політику та політику
безпеки.
Угода передбачає низку форумів для проведення політичного діалогу: Самміт
Україна – ЄС буде найвищим рівнем політичного діалогу. На міністерському рівні
діалог здійснюватиметься у рамках Ради з питань асоціації. Політичний діалог,
поміж іншого, буде спрямовано на [3]:
 поглиблення політичної асоціації, підвищення ефективності й рівня
наближеності у сфері політики та безпеки;
 сприяння міжнародній стабільності й безпеці на основі ефективних
багатосторонніх відносин;
 посилення співробітництва і діалогу з питань міжнародної безпеки та
кризового управління, зокрема для реагування на глобальні та регіональні виклики і
ключові загрози;
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 посилення орієнтованого на результат і практичного співробітництва для
досягнення миру, безпеки і стабільності на європейському континенті;
 підвищення рівня поваги до демократичних принципів, верховенства права і
належного державного управління, прав і основоположних свобод людини.
Окрему статтю Розділу ІІ присвячено Міжнародному кримінальному суду із
закликом до співпраці між ЄС і Україною у забезпеченні миру та міжнародної
справедливості шляхом ратифікації та впровадження Римського статуту
Міжнародного кримінального суду і його відповідних інструментів.
Розділ ІІІ: Юстиція, свобода і безпека. Розділ ІІІ стосується таких питань як
верховенство права та повага до прав людини, захист персональних даних,
співробітництво у сфері міграції, надання притулку та прикордонного контролю,
поводження з робітниками, мобільність робочої сили, рух осіб, відмивання грошей і
фінансування тероризму, співпраця у боротьбі з незаконним обігом наркотиків,
боротьба зі злочинністю та корупцією, співробітництво у боротьбі з тероризмом, а
також співпраця у галузі права [2].
Розділ І : Торгові та суміжні питання. Станом на 2014 рік ЄС є важливим
торговим партнером України, на якого припадає 35% її зовнішньої торгівлі (більше,
ніж на Росію). Тісніша економічна інтеграція у рамках ГВЗВТ буде потужним
стимулом для економічного зростання країни. Як основний елемент Угоди про
асоціацію, ГВЗВТ створюватиме можливості для бізнесу в ЄС і в Україні та
сприятиме реальній економічній модернізації та інтеграції з ЄС. Цей процес має
сприяти підвищенню стандартів продукції, кращому обслуговуванню громадян і,
найголовніше, готовності ефективно конкурувати на міжнародних ринках.
Розділ І Угоди про асоціацію щодо ГВЗВТ присвячено торгівлі та суміжним
питанням. Передбачено, що глибока та всеохоплююча зона вільної торгівлі стане
інструментом економічної інтеграції.
ГВЗВТ забезпечить сприятливий клімат для економічних відносин між
Україною та ЄС. Будуть створені нові торгові та інвестиційні можливості,
стимулюватиметься конкуренція.
Розділ : Економічне та галузеве співробітництво. Розділ містить 28 глав, що
стосуються енергетичної співпраці, макроекономічного співробітництва, управління
державними фінансами, оподаткування, статистики, екології, транспорту,
співробітництва у космічній сфері, науково-технічної співпраці, промислової
політики та політики підприємств, видобувної та металургійної промисловості,
фінансових послуг, корпоративного права, корпоративного управління,
бухгалтерського обліку й аудиту, інформаційного суспільства, аудіовізуальної
політики, туризму, сільського господарства та розвитку сільських районів,
рибальства і морської політики, річки Дунай, захисту прав споживачів,
співробітництва у сфері зайнятості, соціальної політики та політики рівних
можливостей, охорони здоров’я, освіти, навчання і молоді, культури, спорту і
фізичної активності, громадянського суспільства, транскордонного та регіонального
співробітництва, участі у проектах і програмах європейських агенцій на основі
поступового наближення законодавства України до правил ЄС, а також, де доцільно,
до міжнародних норм і стандартів [4].
Розділ І: Фінансове співробітництво і боротьба з шахрайством. Європейський
Союз і країни-члени ЄС залишаються найбільшим донором України: починаючи з
1991 року, допомога, забезпечена лише Європейським Союзом, становить понад
3 млрд євро. В самому лише 2015 році допомога Україні становила 200 млн євро. Це
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частина зобовязань, взятих на себе ЄС та міжнародними фінансовими інституціями,
з надання більш ніж 12 млрд євро для підтримки макростабілізації економіки та
реформ в Україні.
Допомога ЄС реалізовуватиметься у тісному співробітництві та координації з
іншими країнами-донорами, організаціями-донорами та міжнародними фінансовими
організаціями, а також відповідно до світових принципів ефективності допомоги.
Інвестиції міжнародних фінансових організацій можуть бути збільшені за
допомогою Інвестиційного фонду сусідства, в якому має право брати участь
Україна.
Розділ
ІІ: Інституційні, загальні та прикінцеві положення. Угода про
асоціацію передбачає спеціальне інституційне утворення для відносин ЄС та
України.
На найвищому рівні проводитиметься Самміт ЄС-Україна, що забезпечуватиме
діалог найвищого рівня і платформу для зустрічей президентів.
На міністерському рівні діалог проходитиме у рамках Ради з питань асоціації,
яка зможе проводити зустрічі у будь-якому форматі. Рада з питань асоціації буде
уповноважена приймати обов’язкові до виконання рішення.
Допомогу Раді з питань асоціації у виконанні її обов’язків надаватиме Комітет з
питань асоціації, у рамках якого буде створено підкомітети з галузевого
співробітництва. На зустрічах в особливому форматі Комітет з питань асоціації
розглядатиме конкретні питання ГВЗВТ.
Угода про асоціацію передбачає і парламентську співпрацю, зокрема, шляхом
створення Парламентського комітету з питань асоціації, який забезпечить
майданчик для зустрічей та обміну думками депутатів Європейського парламенту та
Верховної Ради України.
Угода про асоціацію також сприятиме проведенню регулярних зустрічей з
представниками громадянського суспільства. Для цього буде створено Платформу
громадянського суспільства, яка матиме змогу надавати рекомендації Раді з питань
асоціації [3].
Угоду про асоціацію була перекладена 22 мовами ЄС і українською мовою.
Загалом, угода про асоціацію складається з понад тисячі сторінок з
посиланнями на численні регламенти ЄС, які повинні бути імплементовані в
законодавство України.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ГАЛУЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗАКЛАДІВ
Питання конкурентоспроможності вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО)
набувають наразі великого значення з огляду на поширення тенденцій
транснаціоналізації навчання, навчання протягом всього життя, створення глобального
інформаційного суспільства. Ринок праці висуває нові вимоги до рівня знань і вмінь
молодих фахівців, що призводить до суттєвих змін в інтересах і очікуваннях
абітурієнтів стосовно якості вищої освіти. Для того, щоб відповідати запитам ринку й
займати прийнятну конкурентну позицію на ньому кожен навчальний заклад в галузі
вищої освіти повинен формувати, розвивати й управляти своїм конкурентним
потенціалом, використовуючи наявний маркетинговий інструментарій.
Значний внесок у висвітлення проблем формування конкурентоспроможності
ЗВО зробили такі вітчизняні й іноземні науковці, як: Ольшанцева Т. О.,
Бритченко І. Г., Кравченко К. В., Романова І. Б., Пащенко Н. І., Фатхутдінов Р. О.,
Безтелесна Л. І., Либак І. А., Лазарєв В. А., Мохначев С. А., Царенко І. О.,
Тардаскіна Т. М., Зубкова І. Г. та деякі інші. Однак питання уточнення термінології,
визначення найбільш впливових на формування конкурентоспроможності чинників,
розробки системи заходів щодо формування конкурентоспроможності потребують
подальшого вивчення.
Сучасні умови господарювання майже в усіх галузях національної економіки
ставлять високі вимоги щодо рівня конкурентоспроможності організацій будь-якої
форми власності. З метою більш досконалої розробки підходів до формування
конкурентоспроможності ЗВО слід визначити сутність цього поняття.
Огляд літературних джерел свідчить про відсутність загальноприйнятого
визначення понять «конкурентоспроможність» в загалі, і «конкурентоспроможність
закладу вищої освіти» зокрема (табл. 1).
Портер М. характеризує конкурентоспроможність як здатність послуги або
суб’єкта ринкових відносин «виступати на ринку нарівні з присутніми там
аналогічними товарами, послугами або конкуруючими суб’єктами». Тобто якщо
організація здатна продавати свою продукцію (товари, послуги, роботи), то вона є
конкурентоспроможною. Таке визначення було дано автором у 1993 р. За останні
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25 років сутність конкурентоспроможності набула більш глибокого змісту,
зважаючи на значну кількість чинників, що впливають на її формування.
Таблиця 1
Погляд деяких науковців на сутність понять «конкурентоспроможність»
та «конкурентоспроможність ЗВО»
Автор
Визначення
1
2
властивість товару, послуги, суб’єкта ринкових відносин,
здатного виступати на ринку нарівні з присутніми там
Портер М., 1993
аналогічними товарами, послугами або конкуруючими
суб’єктами ринкових відносин
рівень … компетентності по відношенню до інших
Енциклопедичний підприємств-конкурентів за такими параметрами, як
словник бізнесу,
технологія, практичні навички та знання співробітників,
1993
рівень стратегічного і поточного планування, якість (систем
управління, виробництва, продукції), комунікації
здатність об’єкта, що характеризується мірою реального чи
Фатхутдінов Р. О.,
потенційного задоволення ним певної потреби порівняно з
1997
аналогічними об’єктами, представленими на певному ринку
потенційні можливості з надання відповідного рівня освітніх
послуг, що задовольняють потреби суспільства при
Пащенко Н. І.,
підготовці висококваліфікованих спеціалістів, а також
1999
необхідність розробки, створення та реалізації науковометодичної та науково-технічної продукції як на сучасному
етапі, так і в майбутньому
можливість фірми запропонувати товар, який відповідає
Голубков Є. П.,
певним вимогам покупця, тобто певної якості, в потрібній
2000
кількості, в необхідні терміни і на більш вигідних умовах
поставки, ніж конкуренти
комплексна характеристика вузу за визначений період часу в
умовах конкретного ринку, що відображає його перевагу
Лазарєв В. А.,
перед конкурентами за рядом визначальних показників –
Мохначєв С. А.,
фінансово-економічних,
маркетингових,
матеріально2003
технічних, кадрових і соціально-політичних, а також
здатність вузу до безкризового функціонування і своєчасної
адаптації до умов зовнішнього середовища, що змінюються
властивість закладу вищої освіти, яка визначає долю
Романова І. Б.,
релевантного ринку освітніх послуг, що належать даному
2005
вузу, та можливість протистояти перерозподілу ринка на
користь інших суб’єктів
1) підготовка спеціалістів, які в змозі вести конкуренту
боротьбу на внутрішньому та зовнішньому ринку праці;
Фатхутдінов Р. О.,
2) спроможність розробляти конкурентні інновації в області
2006
освіти; 3) вміння вести ефективну політику в усіх сферах
своєї діяльності
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Закінчення таблиці 1
1

2
здатність найбільшою мірою з погляду ціни, якості та
асортименту задовольняти наявні та формувати майбутні
потреби споживачів на конкретному ринку освітніх послуг у
Прус Л., 2006
певний проміжок часу, забезпечуючи при цьому суспільну
спрямованість і власний стійкий розвиток за рахунок
конкурентних переваг
такий стан вузу як соціально-економічної системи, при якому
забезпечуються: а) відповідна якість надаваних освітніх
послуг (що підтверджується в ході регулярних державних
оцінок), задоволеність споживачів і суспільне визнання
Петерсонс А.,
освітнього закладу; б) актуальність і практична значущість
2008
реалізованих науково-дослідних проектів; в) інтеграція
освітнього закладу в академічне співтовариство, в т. ч.
міжнародне;
г)
розвиток
матеріально-технічної
та
інформаційної бази; д) соціальна стабільність колективу,
його участь в управлінні вищим навчальним закладом
здатність пристосовуватись до потреб замовників, постійно
розвиваючись у розробленій стратегії та місії, враховуючи
Кравченко К. В.,
тенденції
конкретного
сегмента
освітнього
ринку,
2011
спираючись на ефективне використання наявних ресурсів та
довгострокову співпрацю з партнерами
комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка
Довгань Л. Є.,
відображує ступінь переваги сукупності оціночних
Каракай Ю. В.,
показників його діяльності, що визначають успіх
Артеменко Л. П.,
підприємства на певному ринку за певний проміжок часу по
2011
відношенню до сукупності показників конкурентів
сукупність процесів, взаємодій та загальної боротьби між
Ольшанцева Т. О.,
існуючими та потенційними суб’єктами ринкових відносин
Бритченко И. Г.,
на рику освітніх послуг з метою отримання максимально
2013
вигідних позицій у відповідності до поставленої мети
здатність (ЗВО) бути виділеним серед інших закладів вищої
Тардаскіна Т. М., освіти в силу якнайкращих соціально-економічних
Зубкова І. Г., 2013 показників, таких як якість навчання, ціна, форми і методи
навчання, умови, місце розташування, престиж, реклама і ін.
здатність задовольнити потреби споживачів, при цьому
Безтелесна Л. І.,
забезпечити суспільну користь та свій ефективний розвиток,
Либак І. А., 2017
використовуючи конкурентні переваги та вміння швидкої
адаптації до змін на ринку освітніх послуг та праці
Фатхутдінов
Р. О.,
Пащенко
Н.
І.,
Прус
Л.
вважають,
що
конкурентоспроможність – це здатність організації задовольняти певну потребу
споживачів (покупців) на певному ринку. Такої ж думки дотримуються
Безтелесна Л. І. та Либак І. А., однак при цьому автори звертають увагу на
необхідність забезпечення суспільної корисності та подальшого ефективного
розвитку організації.
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Значна кількість науковців розглядають конкурентоспроможність як похідну
від використання ключових чинників успіху на ринку. До їх числа належать
Лазарєв В. А. і Мохначев С. А., Прус Л., Кравченко К. В., Довгань Л. Є.,
Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Серед таких чинників науковці зазначають
фінансово-економічні, маркетингові, матеріально-технічні, кадрові й соціальнополітичні показники діяльності.
Якість надання освітніх послуг є наріжним каменем визначення сутності
конкурентоспроможності у дефініціях Петерсонса А., Тардаскіної Т. М. та
Зубкової І. Г. Такої ж думки дотримується Голубков Є. П.
Романова І. Б., Ольшанцева Т. О., Бритченко І. Г., розуміють під
конкурентоспроможністю здатність організації до зайняття максимально вигідних
позицій на ринку та завоювання певної його частки. Здатність організації до швидкої
адаптації до ринкових умов, що постійно змінюються, згадується в дефініціях
Лазарєва В. А. й Мохначева С. А., Безтелесної Л. І. й Либак І. А.
Таким
чином
можна
підсумувати,
що
визначення
поняття
«конкурентоспроможність» мало тенденцію до розширення та ускладнення, що
обумовлено зростанням кількості чинників, які впливають на умови функціонування
господарюючих суб’єктів, підвищенням рівня вимог споживачів, розвитком
інформаційно-комунікаційних технологій.
Отже, на нашу думку, конкурентоспроможність – це здатність суб’єкта
господарювання задовольняти потреби споживачів за умов якомога повного
використання наявного ресурсного потенціалу з метою створення конкурентних
переваг в довгостроковому періоді, які в змозі забезпечити завоювання й утримання
лідируючих позицій на ринку.
Стосовно сутності конкурентоспроможності ЗВО вважаємо доцільним таке
визначення: це здатність створювати й надавати якісні освітні послуги. При цьому
створення таких послуг передбачає наявність потужного ресурсного потенціалу:
досвідченого професорсько-викладацького складу, матеріально-технічної та
інформаційної бази, партнерських відносин з суб’єктами ринку праці. Надання
освітніх послуг окрім використання вже згадуваного ресурсного потенціалу повинно
передбачати використання сучасних маркетингових технологій щодо просування
послуг на ринку, здійснення масштабної профорієнтаційної роботи серед
абітурієнтів, забезпечення економічного й соціального ефектів від господарської
діяльності.
З
метою
визначення
основних
підходів
до
формування
конкурентоспроможності ЗВО необхідно виявити найбільш вагомі чинники, що на
неї впливають. Так, на думку Царенко І. О. чинниками, які впливають на
конкурентоспроможність ЗВО є: науково-освітній потенціал; матеріально-технічна
база; спектр освітніх послуг; ціна навчання; форми навчання; просування освітніх
послуг на ринку; загальна популярність і репутація; швидкість реагування на зміни
запитів споживачів (абітурієнтів і роботодавців); інноваційний потенціал і його
реалізація; престижність спеціальностей; інтенсивність закордонних зв’язків;
фінансова
забезпеченість
(стійкість)
розвитку;
конкурентний
статус;
конкурентоспроможність фахівців, підготовку яких здійснює ЗВО; якість освіти;
оцінка рівня підготовки випускників роботодавцями; внутрішньо корпоративне
середовище.
Безтелесна Л. І. та Либак І. А. виділяють дві групи чинників, що впливають на
конкурентоспроможність навчальних закладів: керовані й некеровані. До першої
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групи автори віднесли якість освітніх послуг, працевлаштування випускників,
цінову політику, імідж навчального закладу, склад спеціальностей, спеціалізації,
умови навчання та проживання, інфраструктуру, вступну кампанію й наукову
діяльність. До некерованих чинників віднесено соціально-демографічні, економічні,
політично-правові, розвиток ринку освітніх послуг, розвиток ринку праці,
технологічні, міжнародні, культурні чинники.

Волинець О.Я.
аспірант
ДННУ «Академія фінансового управління»
Бондаренко Д.В.
аспірант
ДННУ «Академія фінансового управління»
м. Київ, Україна
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ
СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Підвищення тарифів за постачання холодної і гарячої води випливає з
домінуючого на даний момент тренду здорожчання послуг природно-ресурсних
монополій. При цьому хрестоматійним правилом для встановлення адекватної
реальній вартості ціни за користування водними ресурсами є врахування величини
водної ренти, яка утворюється в процесі господарського освоєння водно-ресурсного
потенціалу.
Формою вилучення природної ренти в теперішніх умовах є стягнення рентної
плати за спеціальне використання води як з поверхневих, так і з підземних джерел.
Даний фіскальний платіж спрямований вилучити у водокористувача ту частину
ренти, яка утворюється під впливом природних чинників і частково пов’язана з
відшкодуванням уречевлених витрат, понесених в минулому і спрямованих на
створення й розбудову об’єктів водогосподарської інфраструктури. Поглиблення
процесів децентралізації ставить нові вимоги до системи рентного регулювання,
оскільки вирішення водогосподарських проблем вимагає формування спеціальних
фондів, основним джерелом котрих виступає рентна плата за спеціальне
використання. Також недостатньо обґрунтованими є методичні підходи до стягнення
екологічного податку за скиди забруднюючих речовин, оскільки не закладають
належних стимулів для водокористувачів в напрямі мінімізації негативного впливу
на природні водні об’єкти.
Вже багато років рентна плата за спеціальне використання води, а донедавна
збір за спеціальне водокористування, нараховується за басейново-територіальним
принципом. Нормативи рентної плати для поверхневих джерел диференціюються в
розрізі основних басейнів річок, а для підземних – в розрізі адміністративних
областей і районів [1–3; 10]. При цьому не враховується роль водного ресурсу в
господарському обігу. Тобто чи вода виступає засобом виробництва, чи
матеріально-речовою основою готової продукції, чи забезпечувальним виробничий
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процес компонентом, чи кінцевою продукцією. Зокрема у рибному господарстві та
зрошувальному землеробстві вода є засобом виробництва, у виробництві харчових
продуктів – матеріально-речовою субстанцією готової продукції, у бурякоцукровому виробництві – забезпечувальним виробничий процес компонентом, у
комунальному водопостачанні та на ринку бутильованої води – кінцевою
продукцією [9].
Неврахування галузевих та відтворювальних характеристик господарського
освоєння водно-ресурсного потенціалу призвело до значних перегинів і дисбалансів
в утворенні та вилученні водної ренти в різноманітних сегментах національного
господарства. Тому й маємо ситуацію, коли в одних сегментах водна рента майже
повною мірою присвоюється водокористувачем і є однією з основних причин
отримання надприбутків (ринок бутильованої води [8]), а в інших – надмірний
розмір
рентної
плати
за
спеціальне
використання
води
знижує
конкурентоспроможність виробництва кінцевої продукції (сільськогосподарське
виробництво на основі зрошуваного землеробства [7; 9]).
Частково вирішити проблему справедливого вилучення водної ренти і
подолання таким чином галузевих дисбалансів при стягненні рентної плати за
спеціальне використання води стало б доповнення територіально-басейнового
принципу встановлення ставок плати коригувальним коефіцієнтом, пов’язаним з
рівнем рентабельності виробництва кінцевої продукції та надання послуг (це
стосується перш за все тих видів діяльності, де вода є кінцевою продукцією, зокрема
ринку бутильованої води [8–9]).
За період з 2003 по 2018 р. в динаміці номінальної величини надходжень
рентної плати за спеціальне використання води (до 2015 р. збору за спеціальне
водокористування) спочатку спостерігалась висхідна тенденція (2003–2013 рр.), а
потім спадна (2014–2015 рр.). Щорічне зростання суми надходжень рентної плати за
спеціальне використання води пов’язується з індексацією нормативів плати у зв’язку
із інфляційними процесами.
Виходячи зі структури національної економіки, зокрема її енергетичного
сектора, вагомою складовою вилучення водної ренти є ідентифікація бази та форм
методів стягнення рентної плати за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики й водного транспорту. За період з 2003–2018 рр. в динаміці
надходжень даної складової водної ренти до Зведеного бюджету України в цілому
спостерігався висхідний тренд за винятком 2006, 2014, 2015 рр. В динаміці рентної
плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики й водного
транспорту у порівняних цінах 2002 р. в окремі періоди часового горизонту, який
аналізується, в цілому спостерігалася висхідна тенденція (2006–2013 рр. та 2018 р.).
У 2014–2017 рр. відбулося значне скорочення надходжень рентної плати за
спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і водного транспорту,
порахованої у порівняних цінах 2002 р. Питома вага даної складової водної ренти за
період 2003–2017 рр. коливалася в інтервалі 9,1–14,1%.
Виходячи із значних обсягів залучення «свіжої» води для потреб житловокомунального господарства, виділяється окремий код бюджетної класифікації –
надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств
житлово-комунального господарства. За період з 2003 по 2018 рр. в цілому мало
місце щорічне зростання даного виду надходжень до Зведеного бюджету України.
Зокрема у 2013 р. порівняно з 2003 р. ця складова водної ренти збільшилася у
7,3 рази, порівняно з 2008 р. – у 4,2 рази.
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Прикметною рисою динаміки даного показника є те, що починаючи з 2009 р. в
цілому спостерігається його зниження. Це є свідченням уповільнення темпів
приросту надходжень рентної плати за спеціальне використання води від
підприємств житлово-комунального господарства порівняно з приростом
надходжень інших складових водної ренти.
У 2018 р. порівняно з 2003 р. в структурі рентної плати за спеціальне
використання води, яка надходить до Зведеного бюджету України, відбулись певні
зрушення, зокрема питома вага:
надходжень рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати
за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; у 2003 р. взято
збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення) зменшився з
79,3% до 70,5%;
рентної плати за спеціальне використання води зросла у 2018 р. порівняно з
2013 р. на 7,8% (за 2003 р. взято збір за спеціальне водокористування для потреб
гідроенергетики і водного транспорту) до 18,2%;
рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житловокомунального господарства у 2018 р. порівняно з 2003 р. збільшилася з 2,5% до
11,3%.
Прикметною рисою фіскального регулювання спеціального використання води
є те, що у 2018 р. порівняно з 2003 р. питома вага рентної плати за спеціальне
використання води водних об’єктів місцевого значення знизилася з 1,5% до о нуля
відсотків.
Значне зменшення надходжень рентної плати за спеціальне використання води
у 2018 р. порівняно з 2003 р. і недосягнення навіть значення 2005 р. (найнижче у
досліджуваному періоді), незважаючи на те, що у 2018 р. порівняно з 2015 р., значно
зросли ставки рентної плати, пов’язується з тим, що з податкової бази вилучення
цього платежу випала частина анексованої та окупованої території України.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 р. № 1797-VIII,
зокрема внесені зміни в статті 255 Податкового кодексу України щодо виключення з
першого січня 2018 р. вторинних водокористувачів із переліку платників. Тобто
підприємницькі суб’єкти, які отримують воду на основі угод з водоканалами чи
іншими суб’єктами, з 2018 р. не будуть платниками рентної плати за воду,
незалежно від факту використання води у своїй діяльності. До цього часу суб’єкти
господарювання не сплачували рентної плати за воду, яку використовують для
задоволення «питних» та санітарно-гігієнічних потреб.
Об’єктом оподаткування є фактичний обсяг води, який використовують
водокористувачі з урахуванням втрат в системах водопостачання, а також
спеціальне використання води без її вилучення з водних об’єктів. Мова йде про
використання води для потреб рибництва, гідроенергетики та водного
транспорту [8]. Поряд із ставками рентної плати за спеціальне використання води,
використовуються і спеціальні ставки за використання води для потреб
гідроенергетики,
водного
транспорту,
рибництва,
житлово-комунального
господарства, за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу
напоїв, за використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою
водопостачання, за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної
води [3–6]. Треба також зазначити, що ставка збору (рентної плати) за використання
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води для потреб житлово-комунального господарства застосовувалася з
коефіцієнтом 0,3.
Проривним кроком у вилученні й розподілі ренти можна вважати ініціативу
Державного агентства водних ресурсів України стосовно розподілу збору за
спеціальне використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення між
Державним та місцевими бюджетами як 50 на 50. Це, з однієї сторони, розширило
податкову базу наповнення місцевих бюджетів, а з іншої – підвищило інтерес
місцевого самоврядування до забезпечення адекватного і прозорого вилучення
водної ренти, виходячи з обсягів залучення водних ресурсів у господарський обіг.
Саме кардинальні зміни у міжбюджетному розподілі водної ренти і вплинули
вирішальною мірою на динаміку надходжень рентної плати за спеціальне
використання води до Державного бюджету України. Так, у 2010 р. порівняно з
2007 р. фактичний обсяг надходжень водної ренти до Державного бюджету України
порівняно з 2007 р. збільшився на 370,6 млн грн, порівняно з 2009 р. – на
169 млн грн у зв’язку з тим, що рентна плата за спеціальне використання води з
2011 р. почала розподілятися порівну між Державним і місцевим бюджетами, у
2011–2018 рр. обсяг надходжень водної ренти так і не досяг рівня 2010 р. Зокрема, у
2013 р. порівняно з 2007 р. обсяг надходжень водної ренти до Державного бюджету
України зросли на 225,9 млн грн, у 2018 р. порівняно з 2010 р. – на 105,4 млн грн.
Аналогічна тенденція також має місце і в надходженнях рентної плати за спеціальне
використання води до Державного бюджету України у порівняних цінах 2006 р. До
змін розподілу рентної плати за спеціальне використання води, починаючи з 2011 р.
питома вага водної ренти, яка надходила до Державного бюджету України, в
загальних надходженнях водної ренти до Зведеного бюджету України становила у
2007–2010 рр. 98,6–98,7%.
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ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ
ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ
Людський капітал (ЛК) початково формується на рівні домогосподарства (ДГ) –
основної соціально-економічної одиниці його відтворення, що створює всебічно
розвинуту особистість в поєднанні біо-соціо-духовної природи з матеріальнонематеріальними
чинниками
інституціолізації,
соціалізації,
екологізації,
інноваційності. ДГ – найважливіший ринковий інститут, один з п’яти інституційних
секторів національної економіки забезпечує споживчий попит, заощадження,
інвестиції, суб’єкт пропозиції на ринку факторів виробництва (праці, інтелекту,
підприємницьких здібностей, ноу-хау) – основа формування ЛК. В 2009–2019 рр.
середній розмір українського ДГ склав 2,59–2,58 особи, 2,12–2,1 ум. дорослих особи.
В 2018 р. середньомісячний ЛК на одне ДГ за даними Держстат України
«Демографічна та соціальна статистика. Доходи та умови життя» [1] становив:
виходячи з середньомісячних сукупних ресурсів 2988,4 грн ($106,7), виходячи з
загальних доходів 2936,92 грн ($104,9). Перевищення середньомісячного ЛК,
розрахованого з сукупних ресурсів над аналогічним показником, виходячи з доходу,
становило 51,5 грн або $1,8, що свідчить про незначний вплив заощаджень ДГ на
розмір ЛК. Згідно статзбірки «Україна у цифрах у 2017 році» [2] середньомісячний
ЛК 2016 р. склав 3994,0 грн виходячи з загальних доходів ДГ на одного чоловіка.
Його рівень збільшився в порівнянні з 2010 р. в 2,5 рази, у співставленні з 2015 р. – в
1,16 раз при зменшенні кількості населення на 7%, зростанні доходів населення за
2010–2016 рр. в 1,86 раз. В доларовому еквіваленті в 2016 р. середньомісячний ЛК
склав $154,2, зменшившись на $46,5 (на 76,8%) в порівнянні з 2010 р. ($200,7).
Середньомісячний ЛК за даними вибіркового обстеження умов життя ДГ України
виходячи з сукупних ресурсів на одне ДГ в 2016 р. склав 6238,8 грн, перевищивши
2010 р. в гривневому еквіваленті в 1,8 раз та 2015 р. – в 1,2 раз. В доларовому
еквіваленті спостерігалася зворотня тенденція: в 2016 р. – $240,9 (зменшення на 45%
в порівнянні з 2010 р., збільшення – з 2015 р. на 8,2%). Динаміка ЛК, виходячи з
доходу за 2010–2016 рр., аналогічна при його розмірі в 2016 р. 6095 грн ($235,3).
В 2018 р. перевищення ЛК прожиткового мінімуму за 15 років було мінімальним.
В 2018 р. перевищення ЛК прожиткового мінімуму було меншим за 2004 рік: 2018 –
1,7 раз, 2014 – 2 рази, при максимумі в 2008 році – 4,5 раз. Максимальний розрив
між розміром ЛК, розрахованого з величини сукупних ресурсів і доходів на одне ДГ,
спостерігався в 2011 р. – 145,7 грн ($18,0). В 2016 р. відповідні величини склали
143,8 грн або $5,6. В 2010–2016 рр. ЛК з розрахунку на одне ДГ зріс на 79,2%: з
3481,0 грн в 2010 р. до 6238,8 грн в 2016 р., проте зменшився в доларовому
еквіваленті на 54,8%: в 2016 р. – $240,9, 2010 р. – $439,5.
70–72% в ЛК займає фізіологічний капітал (оплата праці, доходи від продажу
нерухомості, особистого майна, сільськогосппродукції, вартість спожитої продукції
з особистого підсобного господарства, від самозаготівель, грошова допомога від
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родичів), 4,2% – підприємницький капітал (доходи від підприємництва,
самозайнятості), 12% інтелектуальний капітал (доходи від власності, дивіденди,
відсотки по внесках), 29% суспільний і колективний капітал (пенсії, стипендії,
соціальна допомога, пільги, субсидії, медичні послуги). В структурі фізіологічного
капіталу ДГ за 2010–2016 рр. зменшились частки: по 0,9% оплати праці доходів від
підприємництва; на 0,5% доходів від продажу сільгосппродукції; на 2,7% пенсій,
стипендій, соціальної допомоги, – при зростанні на 1,9% частки грошової допомоги
від родичів.
Низький рівень ЛК України обумовлений тим, що 60% населення за даними
ООН, 90% за даними інституту соціології НАНУ знаходиться за межею бідності.
Згідно УСІ ім. А. Яременко при визнанні сім’єю бідності при рівні доходу 2700 грн
на одного члена – бідними в Україні є приблизно 70% громадян країни. 65%
українців економлять на їжі, 57% – на відпочинку, 52% – на ЖКГ, 51% – на
лікуванні, ліках, 50% – на мобільному зв’язку, 49% – на транспортних витратах. На
думку В.Буткалюк, в Україні найбільш доцільно використовувати підхід до оцінки
рівня бідності, згідно якого сім я, що витрачає 62% доходу на задоволення базових
потреб в їжі, оплаті житла, одягу живе в бідності, а це 90% населення [3].
В 2010–2018 рр. в Україні мінімальний середньомісячний дохід ДГ з чотирьох
осіб виходячи з законодавчого прожиткового мінімуму коливався в 2010 році від
843 грн ($106,0), що становило в день 28,1 грн ($3,53), в 2018 році 1713 грн ($61,2).
На одну особу ДГ це відповідало в 2010 році 210,8 грн або $26,5 (в день 7,027 грн
або $0,9) до в 2018 році 428,3 грн ($15,3) або в день 14,3 грн ($0,5). Мінімальний
середньомісячний дохід домогосподарства з 4 осіб виходячи з величини фактичного
прожиткового мінімуму в 2014 році становив 1357,6 грн ($115,5) – в день 45,3 грн
($3,85), а в 2018 р. – 3161,2 грн ($112,9), в день 195,4 грн ($3,8). Мінімальний
середньомісячний дохід домогосподарства з розрахунку на одну особу: в 2014 році
дорівнював 339,4 грн ($28,9) – в день 11,3 грн ($0,96), в 2018 році – 790 грн ($28,2)
за місяць, в день 26,3 грн ($0,94), за рік: 9480 грн ($339). Для порівняння: рівень
бідності в США трохи більше за $1000 в рік, $85 в місяць.
Всесвітній банк визначив всесвітній рівень бідності при доходах менше за $1,25
на день. Для порівняння межа бідності – дохід на одну людину в день – складає: у
Норвегії $10,26, у Франції $7,68, у Тайвані $1,97, в Південній Кореї $2,15, у
Маврикії $4,37, у В. Британії $9,47, США $4,91, у Бразилії $1,23, у Малайзії $1,36, в
Грузії – $2,20, на Мадагаскарі $0,64. Отже, межа бідності населення України є
однією з найнижчих в країнах світу.
Наслідком зазначеного став нестаток коштів в домогосподарстві для
відтворення якісного людського капіталу – депривація, що підтверджена 95%
опитаних українців при обстеженні 2017 р. Держстат України за участю
ІДСД ім. М.В. Птухи НАНУ при з’ясуванні якості життя, сприйняття населенням
ознак бідності, задоволенні мінімальних фізіологічних потреб, потреб розвитку
особистості при гармонізації з програмою EU-SILC в Україні, а саме: економічна
(нестача коштів при харчуванні, споживанні непродовольчих товарів, при створенні
житлових умов, в сферах охорони здоров’я, освіти, відпочинку, дозвілля,
неочикуваних витрат), соціальна (нестача коштів для зміни фізичного, соціального
середовища, уникнення екологічних, злочин них проблем), інфраструктурна
(недорозвинення інфраструктури).
В 2017 р.: 9% населення (2015 р. – 11%) відмовилось від щоденного споживання недорогих продуктів харчування; 26% не оновило раз на п’ять років одяг, взуття
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для холодної пори року для дорослих; 12% не придбало за потребою новий одяг,
взуття для дітей (у 2015 р., відповідно, 30%, 15%). Кожна десята особа мала
депривацію при утриманні житла у нормальному стані (в т. ч. 7% загальної кількості
дітей до 18 років). В 2015–17 рр. зросла: з 20% до 25% частка осіб, які не сплатили за
житло, ЖКГ, газ для приготування їжі та з з 24% до 26%, не достатньо отоплювали
житло. 93–65% респондентів регіонів визнали недостатність опалювальної
температури (Закарпатської, Херсонської, Івано-Франківської, Сумської області),
5–10% респондентів у м. Києві, Хмельницькій, Київській, Волинській,
Кіровоградській, Житомирській, Чернівецькій областях. Житлова площа 5%
населення не перевищувала 5 м2 на особу. В 2017 році депривацією в усіх групах
населення охоплено: 60% (64% – 2015 р.) при неочікуваних витратах за власний
рахунок; 52% (55% – 2015 р.) при тижневому сімейному відпочинку не вдома один
раз на рік; 30–27% (32–27% – 2015 р.) при оплаті охорони здоров’я; 29% через
відсутність автомобіля (як і у 2015 р.); 25% (20% – 2015 р.) через нестачу коштів для
своєчасно-повної сплати рахунків за ЖКГ, 21–15% (22–17% – 2015 р.) при
відсутності у житлі зручностей; 20% (22% – 2015 р.) при відсутності закладів
побутових послуг, 15% через незабезпеченість населеного пункту своєчасними
послугами швидкої медичної допомоги (і в 2015 р.), через відсутність комп’ютера
14% (15% – 2015 р.). В 2017 р. 42,3% від загальної кількості ДГ одержували субсидії
за Програмою житлових субсидій. В сфері охорони здоров’я внаслідок депривації
кожний третій українець не зміг оплатити ліки, обладнання, 27–28% респондентів –
платні послуги лікаря (крім стоматолога), аналізи, обстеження, процедури,
операцію, лікування в стаціонарі. Економічні депривації більше притаманні
сільським мешканцям, ніж міським. У регіональному розрізі 39%–32% ДГ має
депривацію побутових умов, зручностей. професійну освіту не отримали 8%
респондентів, 52% респондентів незалежно від місця проживання не мали коштів
для тижневої сімейної відпустки не вдома один раз на рік (у 2015 р. – 55%).
Неочікувані необхідні витрати внаслідок відсутності заощаджень не зробило 60%
респондентів, з яких 90–81% Закарпатської, Івано-Франківської, Херсонської,
Вінницької, Черкаської, Київської областей, 39–45% респондентів визнали
депривацію у м. Києві, Львівській, Житомирській, Тернопільській областях.
У 2017 році від екологічних проблем потерпали 13% респондентів, 9% від
регіональної злочинності, насилля, вандалізму, 8% від вуличного і сусідського
шуму. 94–99% респондентів визнали інфраструктурну депривацію. Таким чином,
рівень українського людського капіталу обумовлений низьким рівнем, якістю життя,
депривацією, нестачею коштів навіть на продукти харчування, що свідчить про
необхідність перегляду засад системи державної допомоги населенню України.
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ВИДОБУТОК РЕСУРСІВ НА ШЕЛЬФІ
ЯК СКЛАДОВА МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Сучасний світ стоїть перед невідкладним вирішенням низки проблем:
екологічної, демографічної, продовольчої та енергетичної. Остання є найбільш
гострою, особливо для розвинених країн, які потребують з кожним роком все більше
енергоносіїв. Відтак значна частина світового видобутку енергоносіїв поступово
переходить на морський та океанічний шельфи. Зокрема, ресурси Північного моря
дозволили Великої Британії і Норвегії відмовитися від імпорту вуглеводнів і навіть
почати їх експортувати. Високу активність у морській геології виявляють також
Канада і США. Важливість означених процесів підкреслюється нестачею деяких
видів ресурсів на світовому ринку та монополізацією їхнього видобутку окремими
країнами. Тенденція до збільшення частки енергоносіїв, що видобуваються на
шельфі, зберігатиметься й надалі, оскільки на суходолі вже розвідані майже всі
запаси, а на континентальному шельфі, особливо на великих глибинах, розвідана
лише невелика частина.
На державному рівні налагодження видобутку мінеральних ресурсів на
морському дні є одним з найбільш перспективних напрямів розширення сировинної
бази національної економіки України. У якості видобувних мінеральних ресурсів
розглядаються, насамперед, родовища природного газу і нафти у центральній
частині дна Азовського моря і шельфу Чорного моря. Також на шельфі Чорного
моря можна добувати метан, молібден, літій. У прибережній зоні видобуваються
будівельні матеріали (галька, гравій, пісок), знайдені розсипи рудних мінералів,
золота і алмазів [1, с. 59]. Той факт, що створення сприятливих умов для
видобування енергетичних природних ресурсів на шельфі Чорного та Азовського
морів є важливим фактором економічного розвитку держави, її енергонезалежності
підтверджує й Морська доктрина України [2].
Проте Російська Федерація після анексії Криму навесні 2014 року незаконно
захопила дві третини української території шельфу Чорного моря. До початку
анексії Криму, вітчизняний сектор Чорного і Азовського морів складав майже
130 тисяч кв. км. Після анексії Криму Україні залишилось не більше ніж
40 тис. кв. км (24,2 тис. сектор Чорного моря та 15,7 тис. – Азовського) [3].
Втрачено, зокрема, південну частину Азовського моря, Керченсько-Феодосійський
шельф Чорного моря та прилеглий континентальний схил, а також СхідноЧорноморську глибоководну западину. Крім того, Росія захопила в Чорному морі
кілька стаціонарних та самопідйомних бурових платформ (насамперед, мова йде про
«Петро Годованець» і «Незалежність»), що належать українській компанії
«Чорноморнафтогаз» і використовує їх для незаконного видобутку вуглеводної
сировини у межах Одеського родовища.
З цього приводу НАК «Нафтогаз України» у 2016 році ініціював арбітражне
провадження проти Росії, а в 2017 році подав позов в Міжнародний трибунал при
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Постійній палаті Третейського суду в Гаазі з вимогою відшкодування збитків у
розмірі 5 млрд дол.
Крім геополітичних проблем, ефективному господарському освоєнню
морського шельфу України заважають:
– брак інвестицій для освоєння глибоководного континентального шельфу;
– відсутність в достатній кількості спеціалізованих плавучих бурових
установок;
– недостатня кількість спеціальних суден і платформ для супроводу буріння та
експлуатації свердловин, а також для прокладання морських трубопроводів;
– зміни у порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
процедура отримання яких до того ж надто складна і коштовна.
– непрозорість процесу розвідки і експлуатації родовищ нафти і газу на
українському шельфі Чорного і Азовського морів [4].
В перспективі український шельф Чорного й Азовського моря, може повністю
забезпечити потреби України в газі і частково − у нафті. Однак проблема в тому, що
переважна більшість запасів знаходиться в глибоководній частині шельфу Чорного
моря, починаючи з глибин понад 800 метрів, а видобуток вуглеводнів на
глибоководних ділянках є надзвичайно ризикованим процесом та потребує значних
інвестицій.
У поточному вигляді український шельф залишився маловивченим
сейсморозвідкою. Єдина українська державна компанія, яка здійснює увесь
комплекс робіт щодо розвідки та видобутку енергоносіїв на шельфі, є
ДАТ «Чорноморнафтогаз», дочірня компанія НАК «Нафтогаз України». Крім того,
геологорозвідувальні роботи в морській акваторії виконуються «Причорноморським
державним регіональним геологічним підприємством» і Державним геофізичним
підприємством «Укргеофізика».
Взагалі видобуток енергоносіїв вимагає значних капітальних вкладень, зокрема
для розвитку трубопровідного транспорту та будівництва терміналів. Ці заходи
складно реалізувати лише за рахунок державних коштів, тому важливою
передумовою ефективної розробки українського шельфу є залучення інвестицій.
Досвід інших країн Чорноморського басейну, зокрема Туреччини та Румунії,
свідчить про те, що тільки транснаціональні компанії, на кшталт «British Petroleum»
або «Chevron», мають достатні фінансові, кадрові та технічні ресурсами для розвідки
і видобутку енергоносіїв на морському шельфі. Отже для України сьогодні важливо
знайти саме таких партнерів.
Щодо організаційних аспектів означеної взаємодії, Г. В. Копачинська [5, с. 91]
пропонує механізм, коли на базі кількох найбільш потужних і досвідчених компаній
створюється тимчасова транснаціональна оперативна група компаній, куди як
координатор входить провідна національна компанія тієї чи іншої чорноморської
країни (для України це ДАТ «Чорноморнафтогаз»). Частка участі національної
компанії в розподілі продукції залежить від її можливостей і коливається у межах
10–50%. Зазвичай, національний представник також контролює виконання
іноземними компаніями їхніх зобов’язань, угод і контрактів, зокрема щодо сплати
податків, відповідності робіт екологічним вимогам, недопущення монополізації з боку
окремих учасників оперативної групи. Така діяльність національних компаній дає
змогу їм набути відповідного досвіду і, за наявності достатнього фінансування,
проводити самостійну діяльність із розвідки, видобутку, транспортування, переробки
і продажу енергетичної продукції на внутрішньому або зовнішньому ринках.
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Сучасний підхід до розуміння безпеки як захисту інтересів людини і
суспільства має давні корені. Проблематика наведеного аспекту безпеки виникла
задовго до сьогодення. Фактично це питання постало в момент формування
суспільства і держави. Одним із ключових підвалин для об’єднання людей у
суспільство і, як наслідок, формування держави, стало свого часу саме прагнення до
безпеки.
Проблематика визначення поняття економічної безпеки та її вплив на розвиток
держави була і залишається об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених, серед яких такі як В. Алькема, М. Войнаренко, В. Грушко,
О. Захаров, Є. Крихтіна, В. Терехов, Л. Шемаєва, В. Щербин, О. Яременко, та ін.
Проблематика безпеки об’єкту в першу чергу вимагає усвідомлення. Це
усвідомлення з‘являється лише після визнання суспільством самого факту її
існування. Гносеологія безпеки об’єкта, незалежно від його сутності, передбачає
низку важливих сходин на шляху пізнання проблеми. Це є загально обов’язковим
для будь-якого об’єкта, незалежно від сфери життєдіяльності індивіду. Не є
винятком і проблема безпеки особистості і соціальних систем. Проблематика
безпеки соціальних систем включає в себе щонайменше п'ять етапів процесу
пізнання [1, с. 61]. Таким чином, здійснюється усвідомлення самого факту наявності
загроз та небезпек, формування концептуального бачення розуміння характеру та
джерел загроз та формування певної моделі протидії, побудови захисту об’єкту.
Так, першим етапом є власне отримання системного знання про сам об’єкт.
Другим етапом – усвідомлення факту реальної або потенційної загрози, оскільки,
коли немає загрози – немає і самої проблеми безпеки, немає потреби вживати
конкретних заходів щодо захисту. Усвідомлення самого факту наявності загрози
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вимагає дій, спрямованих на виявлення та усвідомлення причин, що породжують
або можуть створити загрозу для об’єкту безпеки. Крім цього, не слід уникати
питання щодо реальних наслідків, що виникають внаслідок цих причин. Третій
етап – усвідомлення необхідності побудови захисту об’єкту безпеки. Четвертий
етап – оцінка обсягів реальної або потенційної небезпеки. Для цього необхідно мати
реальні можливості для здійснення кількісного та якісного виміру обсягів загрози,
що фактично характеризуватиме ступінь пізнання цієї проблеми. Розуміння ступеню
реальної чи потенційної небезпеки дає можливість розташувати об’єкт безпеки в
ієрархії інших соціальних інститутів, що також потребують захисту. Вказаний
ступінь має надзвичайно стійкий зв’язок із процесом прийняття управлінських
рішень щодо забезпечення безпеки, а також різноманітних заходів, спрямованих на
підтримку та організацію захисних заходів. Вибір конкретного управлінського
рішення завжди демонструє прийняту концепцію безпеки. Побудова концепції
безпеки не представляється можливою без ґрунтовної наукової та теоретичної бази.
Таким чином, п'ятий етап пізнання – створення теорії безпеки.
Останнім часом органи державної влади, рівно як і суспільство, приділяють
багато уваги проблематиці забезпечення безпеки. Це, насамперед, обумовлене
перманентним посиленням загроз і виявленням ризиків у сучасному політичному та
економічному житті суспільства. Крім цього, не слід виключати з цього переліку
сфери інформації та екології, а також інші сфери. Людину, суспільство і державу
відносять до категорії систем, що знаходяться в стані постійного розвитку. Процес їх
дослідження передбачає визначення особливої ролі питання гносеології, механіки
розвитку, організації та функціонування [2, с. 28]. Відтак, зазначимо, що розвиток є
необоротною, спрямованою певним чином, закономірною модифікацією реально
існуючих та чітко визначених матеріальних об’єктів. Він має на меті створення або
певних якісно нових станів цих об’єктів, або взагалі формування нових принципово
інших об’єктів як цілісних своєрідних систем. Наявність усіх вище наведених
властивостей і відрізняє еволюційні процеси від всіх інших модифікацій.
Насамперед, це пов’язано з тим, що оборотність процесу змін дає характеристику
процесам функціонування, тобто процес кругового відтворення сталої системи
функцій при відсутності закономірності є характерним для випадковостей, що
носять катастрофічний характер. При відсутності спрямованості зміни не мають
можливостей для накопичення, що позбавляє процес розвитку єдиної, внутрішньо
взаємозалежної траєкторії.
Придатність до розвитку складає одну із загальних властивостей матерії і
свідомості. Аналіз механіки розвитку суспільства вимагає докладного вивчення його
структури, організації та функціонування [3, с. 32]. Водночас, без дослідження та
розуміння системно-структурних якостей та характеристик об’єкту, неможливе
врахування всіх проявів та характеристик в розбудові ефективних систем його
економічного захисту.
Діалектичні погляди під розвитком та безпекою розуміють дві головні
найважливіші функції життєдіяльності суспільства, тісно пов’язані між собою.
Розвиток і безпека є в принципі не роздільні: категорія розвитку a-priori включає в
себе категорію безпеки. Існуючий зв’язок між цими двома категоріями є не лише
ключовою особливістю, що характеризує рівень та соціальну форму розвитку.
Де-факто, розвиток і безпека є двома рівновеликими складовими загального процесу
життєдіяльності суспільства [4, с. 45]. Зазначимо, що нерозривність цих двох
категорій пояснюється, в першу чергу, єдністю всіх процесів діяльності людини,
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поділ яких на певні сфери, галузі та напрямки носить досить умовний характер. Це
суттєво полегшує процес пізнання об’єктивної реальності, проте не варто вважати,
що він має до неї якесь відношення. Діалектична єдність на першу шпальту завжди
ставить розвиток, безпека ж є вторинною. Вона покликана забезпечувати сталу
динаміку розвитку та захищати цей процес від реальних та потенційних загроз.
Безпека та розвиток є двома протилежностями, відносини яких абсолютно
неможливо розглядати поза їх суперечливої єдності. Таким чином, реальний
розвиток є процесом, який рухається поряд із певними ризиками. Наявність цих
ризиків дає можливість реально отримати якісно новий стан будь-якого напрямку
життєдіяльності людини (отримання прибутків, створення нових технологій та
устаткування та ін.). Це свідчить, що будь-яке досягнення, як правило, пов’язане із
зменшенням порогу безпеки, проте, бездіяльність (у будь-яких проявах) також несе
небезпеку (вона веде до відставання від процесів у різних сферах суспільного
розвитку: політики, економіки, екології, охорони здоров’я та ін.).
Фундаментом для розвитку будь-яких соціально-економічних, а також для
досягнення першочергових цілей виступає забезпечення належних факторів та умов
задля реалізації функції безпеки як форми вирішення спірних інтересів та загроз цим
інтересам. Водночас, сформованість та стабільність економічного підгрунтя формує
засади та умови для реалізації економічних інтересів соціально-економічних систем
в досягненні їх соціального, суспільного розвитку та безпеки.
Категорія «безпека» є однією з ключових категорій діалектики, що є абсолютно
цілісної та неподільною, оскільки має людину в центрі всіх своїх видів і рівнів
[5, с. 61]. Наведене трактування визначає «безпеку» як наукову категорію,
акцентуючи увагу на її цілісності та формує концептуальне бачення «безпеки» як
системи, що має усталену ієрархію рівнів
Вищенаведене свідчить про той факт, що існуючий сучасний підхід до
розуміння безпеки як захисту інтересів людини і суспільства має давні корені.
Проблематика наведеного аспекту безпеки виникла задовго до сьогодення.
Фактично це питання постало в момент формування суспільства і держави. Одним із
ключових підвалин для об’єднання людей у суспільство і, як наслідок, формування
держави, стало свого часу саме прагнення до безпеки.
Активний вплив самої функції безпеки на формування напрямків та рівні
розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності пояснює високий рівень її значущості.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
СФЕРИ СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Державне регулювання економічних відносин є основою для створення
фундаментальних засад функціонування і розвитку підприємницької діяльності
будь-якої країни. Компетенції та можливості органів держаного управління щодо
стратегії та політики розвитку бізнесу формують передумови для ефективного
розвитку підприємництва, що у свою чергу є складовим елементом соціальноекономічного розвитку та безпеки держави в цілому.
У процесі переходу до ринкової економіки актуальність проблеми підвищення
ефективності методики регулювання сфери середнього бізнесу в Україні зростає,
оскільки надзвичайно важливим є усунення перешкод на шляху до забезпечення
економічної безпеки підприємництва та формування чіткої стратегії розвитку
суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Задля визначення основних чинників
ефективного регулювання діяльності вітчизняних підприємств, вважаємо доцільним
зазначити ключові проблеми розвитку суб’єктів середнього бізнесу [1]:
– невисокі обсяги виробництва та реалізації продукції у розрахунку на одне
діюче підприємство;
– скорочення частки сектору малого та середнього підприємництва в обсягах
реалізованої продукції (наданих послуг);
– скорочення питомої ваги діючих підприємств та зростання частки збиткових;
– погіршення показників ефективності фінансово-господарської діяльності та
використання ресурсного забезпечення підприємств;
– функціонування значної частини підприємств у тіньовому та
необліковуваному секторах ринку;
– невисока інноваційно-інвестиційна активність підприємств.
На нашу думку, вищевказані проблеми є узагальненими, тобто у розрізі
окремих суб’єктів господарювання будуть доповнені факторами, які випливають із
специфіки діяльності того чи іншого підприємства. Однією із актуальних проблем
розвитку суб’єктів середнього бізнесу, на наш погляд, є нестабільність зовнішнього
середовища та недосконалість внутрішньої політки економічної безпеки, тобто
здатності швидко та ефективно реагувати на динамічні зміни у зовнішньому
середовищі підприємства. Вважаємо, що зміни у господарському та податковому
законодавстві, якість налагоджених зв’язків з контрагентами, динаміка кон’юнктури
ринку, ступінь невизначеності зовнішнього середовища, державна підтримка
підприємств окремих галузей, рівень налагодження технологічного процесу є
основними чинниками, які визначають та формують стратегічні аспекти діяльності
підприємств та потребують регулювання з боку державних органів.
Вивчаючи питання державного регулювання середнього бізнесу в Україні,
доцільно коротко зупинитись на основних рисах зарубіжного досвіду такого роду
політики. Основні напрямки державної політики регулювання малого і середнього
підприємництва практично у всіх країнах містять у собі законодавчу, фінансову,
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консультаційну, інформаційну, освітню підтримку підприємців, а також державне
пряме або непряме (наприклад, через великі підприємства) замовлення на продукцію
середніх підприємств. Основним інструментом державного регулювання суб’єктів
підприємництва у інших країнах є розробка і реалізація цільових державних та
регіональних програм його підтримки [3]. На нашу думку, поступове впровадження
у практику зазначених напрямів державної підтримки для вітчизняних підприємств
дасть змогу отримати перспективи для ефективного функціонування національної
економіки.
Толмачова Г.Ф. вдало виділяє основні напрями підтримки середнього
підприємництва в Україні [4]:
1) розробка і прийняття комплексної стратегії розвитку малого та середнього
підприємництва і відповідного плану заходів, тобто зосередження роботи державних
органів на проведенні інституціональних реформ, здійснення контролю та оцінки, а
також на вжитті заходів в таких сферах, як доступ до фінансування, підприємницькі
здібності, розвиток інновацій та ін.;
2) розширення
масштабів
цільової
підтримки
задля
оптимізації
інфраструктури підтримки бізнесу, стимулювання співпраці з науково-дослідними
центрами в інноваційній сфері і реалізації програми з розвитку експорту;
3) концентрація уваги на непрямих заходах підтримки, тобто покращення
загального бізнес-середовища, зміцнення ринкових умов для підприємств
середнього бізнесу, стимулювання інвестування інноваційного розвитку;
4) зниження податкового навантаження за допомогою доцільного виділення
гарантів і субсидій, що сприятиме вирішенню проблеми «тіньового» бізнесу;
5) розробка заходів законодавчого порядку, стимулюючи кредитування та
інвестування у сфері середнього бізнесу, тобто зменшення вартості та спрощення
доступу до позикових фінансових ресурсів.
Зважаючи на вищевикладене, можемо стверджувати, що саме комплексне
впровадження зазначених заходів сприятиме розвитку позитивних тенденцій у сфері
середнього бізнесу в Україні, що у свою чергу сприятиме зростанню зайнятості та
підвищенню рівня життя населення.
Узагальнюючи погляди різних авторів, можемо виділити низку основних
функцій держави як підтримувача процесу розвитку підприємств сфери середнього
бізнесу [2]:
– професійна підготовка підприємницьких кадрів, яка має на меті зростання
частки практичної частини у процесі навчання, підготовці мобільних кадрів, які є
професійними та взаємозамінними;
– фінансова підтримка підприємств сфери середнього бізнесу;
– створення та підтримка підприємницької інфраструктури, тобто наданні
підприємствам різного роду маркетингової інформації, створення консультативних
центрів тощо;
– створенні адекватної та зрозумілої підприємствам системи законодавчого
забезпечення, стабільності законодавчої бази;
– створенні та підтримці ефективної та прийнятної з погляду підприємств
податкової політики.
Тобто, ефективна державна політика підтримки сфери середнього бізнесу
шляхом забезпечення чіткого фінансування у сукупності з прозорою системою
оподаткування та забезпеченням висококваліфікованим персоналом сприятиме
розвитку підприємництва в Україні, створенню сприятливих умов для відкриття і
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зростання середнього бізнесу у процесі поєднання зусиль всіх зацікавлених сторін,
що забезпечить соціально-економічний розвиток країни.
Отже, підприємства сфери середнього бізнесу є важливим елементом, який
стимулює зростання національної економіки та всієї господарської системи в
цілому. Тому державна підтримка підприємств на усіх етапах їх розвитку, допомога
у вирішенні труднощів та зменшенні негативного впливу зовнішнього середовища є
надзвичайно важливою в умовах нестабільності та кризового періоду.
Таким чином, визначені проблеми розвитку вітчизняних підприємств
середнього бізнесу та сформульовані елементи доцільного державного регулювання
є вагомою передумовою для зміцнення економічної безпеки підприємництва в
Україні.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Розвиток транспортної інфраструктури визнано стратегічним напрямом
національної економіки Великої Британії. Цю країну віднесено до 10 провідних
країн світу з високим рівнем доходу в Європі. Протягом останнього десятиріччя
Велика Британія традиційно домінує у ланцюзі поставок, що дозволяє забезпечувати
оптимізацію руху транспортних потоків, раціональну організацію логістичної
діяльності, а також мати конкурентні позиції на європейському ринку транспортнологістичних послуг.
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Як показують дослідження Всесвітнього банку [1], Велика Британія посіла в
2018 р. 9-е місце серед 167 країн світу в рейтингу Індексу ефективності логістики
(LPI). При цьому за критерієм «Простота організації міжнародних перевезень»
країна посіла 13-е місце; «Ефективність митного оформлення» – 11-е; «Якість
інфраструктури» – 8-е; «Якість логістики і компетентність» – 7-е; «Своєчасність
поставок» – 5-е та «Відстеження поставок» – 4-е місце.
У 2017 р. у рейтингу глобальної конкурентоспроможності, підготовленого
Всесвітнім економічним форумом [2], за показником «Інфраструктура» Велика
Британія посіла 11-е місце серед 137 країн світу, у тому числі за показниками
«Якість загальної інфраструктури» – 27-е; «Якість інфраструктури повітряного
транспорту» – 28-е; «Якість доріг» – 27-е; «Якість залізничної інфраструктури» –
19-е; «Якість портової інфраструктури» – 16-е місце.
За даними Європейської економічної комісії ООН, виявлено, що в країні
розвинута діяльність автомобільного транспорту. Обсяг перевезення вантажів
автомобільним транспортом збільшився за 2000–2017 рр. на 20,8% або з 1660,2 до
2005,4 млн т, а вантажообіг зріс на 9,1% або з 168299 до 183562 млн ткм. Однак за
досліджуваний період обсяг перевезення вантажів залізничним транспортом
зменшився на 19% (з 95400 до 77245 тис. т), а вантажообіг – на 7% (з 95400 до
77245 тис. т). У країні недостатньо ефективно використовується річковий транспорт.
Так, обсяг перевезення вантажів річковим транспортом скоротився за 2000–2017 рр.
на 24,7% (з 4300 до 3236 тис. т), а вантажообіг – на 54,3% (з 210 до 96 млн ткм)
[3, с. 158–163].
Згідно з експертною оцінкою EU Open Data Portal, OECD Data, частка
державного бюджету Великої Британії в структурі інвестицій в основний капітал
становила в 2017 р. лише 15,4%. При цьому спостерігається тенденція зменшення
даного показника за 2014–2017 рр. на 1,5 відсоткових пункти [4, с. 9]. Обмеженість
державних бюджетних коштів у розвиток транспортної інфраструктури потребує
пошуку нетрадиційних джерел фінансування, що стає на даний час важливим
питанням в Європі [5].
Тому для вирішення фінансових проблем у Великій Британії з 2010 р. створено
Агентство з розвитку інфраструктури, яке розробляє довгострокові плани створення
належної інфраструктури та координує інвестиції в інновації. Даний
консультативний орган співпрацює з організаціями державного й приватного
секторів задля розробки політики залучення інвестицій у розвиток транспортної
інфраструктури (рис. 1).
На рівні уряду Великої Британії інвестиційний механізм визначає загальну
політику для різних урядових установ, які претендують на одержання фінансування
(табл. 1).
При цьому уряд отримує рекомендації від Агентства з розвитку інфраструктури
стосовно пріоритетності проектів. При розробці проектів у транспортній сфері
застосовується алгоритм аналізу й оцінювання запропонованих проектів (рис. 2).
У Великій Британії для оцінювання ефективності інфраструктурних проектів
застосовується 5 критеріїв. Проект має: робити внесок у боротьбу зі змінами
клімату, забезпечуючи зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу;
забезпечувати ефективність транспортних мереж і тим самим сприяти розвитку
конкурентного середовища; створювати сприятливе для людини навколишнє
середовище шляхом підвищення якості життя користувачів транспорту та населення
в цілому; сприяти рівним можливостям для всіх верств населення; підвищувати
53

рівень безпеки в довгостроковій перспективі за рахунок застосування безпечних
способів транспортування.
Політика

Пріоритетні
політичні заходи для
залучення інвестицій

Портфель

Результати

Інвестиції в існуючу
та нову транспортну
інфраструктуру

Основні результати,
які відповідають
загальній концепції, –
інтеграція
економічних,
екологічних і
соціальних цілей

Постійно аналізується, коригується й удосконалюється

Концепція розвитку
транспортної
інфраструктури
на 50 років, яка
включає
альтернативні
інвестиційні сценарії

Рис. 1. Концепція прийняття рішення щодо інвестицій
у розвиток транспортної інфраструктури
Джерело: побудовано за даними [6, с. 12]

Таблиця 1
Фінансування транспортної інфраструктури та фінансові моделі,
які використовуються у Великій Британії
Державний капітал
Приватні фінансові кошти
ДПП/приватні
Приватний
Інші галузі
Державний
Традиційні
фінансові
сектор, який
приватного
сектор
закупівлі
ініціативи
регулюється
сектору
Розширення
Більшість
–
автомагістралі
Some airports
Порти
доріг
М25
Джерело: складено за даними [6, с. 6]

Управління інфраструктурних проектів Великої Британії підготувало й
опублікувало перелік державних і приватних інвестиційних проектів у рамках
Національного плану розвитку інфраструктури. До цього переліку входить понад
700 проектів загальною вартістю 460 млрд фунтів стерлінгів, з яких 240 млрд
планується інвестувати до 2021 р. Обсяг інвестицій у розвиток транспортної
інфраструктури становитиме до 2021 р. 78,5 млрд фунтів стерлінгів (32,7% обсягу
інвестицій за відповідний період). Серед важливих проектів можна назвати
будівництво дороги High Speed 2 і реконструкцію аеропорту в Манчестері (обсяг
інвестицій – 1 млрд фунтів стерлінгів). У транспортну сферу після 2021 р.
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прогнозується інвестувати 56,8 млрд фунтів стерлінгів (25,8% фінансових ресурсів
за відповідний період).

Рис. 2. Аналіз і оцінювання проектів
з розвитку транспортної інфраструктури у Великій Британії
Джерело: побудовано за даними [6, с. 7]

Отже, розвиток транспортної інфраструктури може забезпечити внесок в
економічне зростання від 1% до темпів щорічного приросту ВВП. При цьому модель
функціонування цієї інфраструктури має відповідати сучасним викликам глобальної
конкуренції [7] і максимально сприяти розвитку транспортно-логістичної системи,
яка є драйвером економічного зростання Великої Британії.
Для ефективного впровадження проектів з розвитку транспортної
інфраструктури доцільно розробити інвестиційний механізм як сукупність
аналітичних інструментів і процесів, що використовуються для визначення потреб в
інвестиціях і оцінювання проектів, а також для пошуку дієвих джерел фінансування
цих проектів. Механізм інвестування в транспортну інфраструктуру дозволяє
інтегрувати інвестиційну політику з наявними ресурсами. Реалізація даного
механізму сприятиме створенню інструментів для визначення пріоритетності
проектів у транспортній сфері; спрямуванню коштів, виділених на розвиток
транспортної інфраструктури, на впровадження пріоритетних проектів; залученню
інвесторів; забезпеченню прозорості й відповідальності за впровадження і
результативність проектів.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ
ДО ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Значні економічні та технологічні зміни, що відбуваються в світі, цифровізація,
інформатизація технологічних процесів та інтеграція торгово-економічних зв’язків
між підприємствами, галузями промисловості та країнами, зміна внутрішніх і
зовнішніх умов функціонування соціально-економічних систем зумовлюють
необхідність оновлення концептуальних засад розбудови промисловості країни та
положень її державної промислової політики. Не менш важливим чинником
актуалізації концептуальних засад та стратегії промислового розвитку країни є
необхідність відновлення промислових потужностей, забезпечення ефективного
використання природного, ресурсного, інтелектуального, технологічного потенціалу
країни, зростання конкурентоспроможності вітчизняного виробництва із
впровадженням комплексної модернізації промисловості, що стає необхідної
умовою функціонування та розвитку виробництва країни в умовах переходу до
технологій Четвертої промислової революції.
Досліджуючи сутність модернізації англійський науковець А. Тойнбі визначив,
модернізацію як невід’ємний компонент системи, що прагне нового розвитку та
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спрямований на розвиток [1, с. 69]. Розвиваючи окреслену парадигму Б. Гаврилишин
та С. Мочерний зазначили, що модернізація безпосередньо пов’язана із процесами
трансформації, перетворення економічних систем, яке супроводжується зникненням
певних елементів, властивостей і характеристик та виникненням інших і внаслідок
чого здійснюється перетворення економічних систем [2, с. 687]. За дослідженням
С. Онишко процес модернізації значною мірою генетично продовжує попередні
процеси розвитку і водночас, з’єднується із ними [3, с. 9]. З точки зору пливу на
суспільний розвиток науковці зазначають глобально цивілізаційну орієнтацію
модернізаційної теорії розглядаючи її як розвиток [4, с. 6]. В. Кравців визначає, що
модернізація промислових підприємств в сучасних наукових теоріях розглядається
як інноваційна діяльність спрямована на удосконалення, оновлення виробничих
потужностей та технологій виробництва, зростання якості та поліпшення
конкурентоспроможності продукції [5, с. 8]. Так, модернізація промисловості країни
полягає у відновленні техніко-технологічного, виробничого потенціалу вітчизняної
промисловості та забезпечення її подальшого ефективного зростання на основі
впровадження сучасних технологій інтелектуалізації, індивідуалізації, цифровізації
виробництва в аспектах впровадження цих технологій в промисловості на засадах
«розумного виробництва» «Індустрії 4.0.» в Україні.
Головною метою модернізації промисловості є технологічне та цифрове
оновлення техніко-технологічних потужностей процесів та організації праці
традиційних
галузей
вітчизняного
виробництва
та
розбудова
нових
високотехнологічних галузей із розробкою та впровадженням нових інноваційних
технологій Індустрії 4.0 та Четвертої промислової революції.
Основою модернізації промисловості є впровадження революційних технологій
Індустрії 4.0 «розумного виробництва» із масовим використанням цифрових
технологій в автоматизації процесів виробництва та реалізації продукції, створення
кіберфізичного простору, розбудови та використання промислового Інтернету.
Відтак, застосування цифрових технологій та використання інтелектуального
ресурсу є основою модернізації та розбудови високотехнологічних виробництв, що
дозволить вітчизняній економіці інтегруватися та взаємодіяти в світовому
економічному просторі в умовах впровадження технологій Четвертої промислової
революції.
Модернізація промисловості передбачає виконання переліку завдань, що
матимуть позитивний вплив на функціонування промисловості країни, її наукову,
освітню, фінансову, соціальну сферу та загалом у суспільно-економічне життя
країни.
Основними цілями модернізації промисловості є: техніко-технологічне
оновлення виробничих потужностей національної промисловості на основі
інноваційних, цифрових технологій; інноваційний розвиток розробка та створення
нових технологій необхідних для впровадження модернізації національної
промисловості; інвестиційне забезпечення, залучення інвестицій в процеси
модернізації промисловості; створення та розвиток нових високотехнологічних
виробництв та галузей; зростання конкурентоспроможності та ефективності
вітчизняної промисловості; розвиток малого та середнього бізнесу в промисловості
із активним залученням до процесів розробки та впровадження ІТ технологій,
проведення НДДКР та розвитку адитивного виробництва; реалізація людського
інтелектуального потенціалу та ефективне використання кадрових ресурсів зі
зростанням їх якості та соціально-економічного рівня.
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Головною метою Концепції є забезпечення модернізації промисловості країни
їх традиційних галузей та розбудова нових високотехнологічних виробництв галузей
із розробкою та впровадженням нових інноваційних технологій Індустрії 4.0 в
промисловості та технологій Четвертої промислової революції, що сприятиме
зростанню конкурентоспроможності, технологічності та ефективності національного
виробництва та здійснюватиме позитивний вплив на розвиток економіки країни та її
інтеграцію у світовому економічному просторі.
Зазначимо, що завданням стимулювання впровадження процесів модернізації
промисловості є в першу чергу створення умов за яких науково-технічне
середовище, науковці та компанії новатори будуть зацікавлені у створенні чи
адаптації-інтеграції інновацій, а бізнес-середовище, промисловці будуть зацікавлені
у комерційному впровадження інновацій в техніко-технологічному оновленні
виробничих потужностей підприємств, а суспільство, внутрішній ринок буде
очікуватиме на придбання нових технологічних продуктів вітчизняного виробництва
більш високої конкурентоспроможності та якості. Відтак, мова йде про необхідність
формування оновленої промислової політики держави, що забезпечуватиме
реалізацію визначених цілей та досягнення окресленої мети забезпечення
ефективного розвитку промисловості країни та й загалом її економіки.
Результати проведеного дослідження дають можливість визначити, що
концепція модернізації промисловості України на засадах Індустрії 4.0 в умовах
переходу до технологій Четвертої промислової революції передбачає здійснення
заходів щодо формування відповідних стимулів для розробки та масового
впровадження сучасних технологій в промисловості, інформатизації, цифровізації та
автоматизації виробничих процесів, зростання якості, технологічності та
конкурентоспроможності продукції вітчизняної промисловості, усвідомлення нових
викликів світового технологічного розвитку та його революційних змін, окреслює
основні напрями модернізації промисловості та визначає аспекти гармонізації,
взаємодії процесів технологізації модернізації вітчизняної промисловості із
світовими процесами впровадження технологій Індустрії 4.0 та Четвертої
промислової революції.
Узагальнюючи зазначимо, що формування концептуальних основ модернізації
промисловості України спрямоване на інституційне забезпечення процесів
модернізації на засадах Індустрії 4.0 в умовах переходу до технологій Четвертої
промислової революції. Таке забезпечення передбачає: усунення інституційних,
законодавчих, фіскальних та інших перешкод, що гальмують процеси технікотехнологічного оновлення, функціонування та розвитку промисловості, науки, нових
технологій; провадження стимулів та мотивацій для здійснення інноваційних
науково-технічних розробок промислового призначення в секторі технологій
Індустрії 4.0; застосування стимулів та мотивацій до впровадження технікотехнологічної модернізації на основі нових революційних технологій Індустрії 4.0;
розбудову інноваційної, цифрової інфраструктури необхідної для впровадження
комплексної модернізації промисловості на засадах технологій індустрії 4.0, нової
альтернативної енергетики, промислового Інтернету, тощо; забезпечення зростання
обсягів та якості кадрових та інтелектуальних ресурсів країни, що є основними
ресурсами необхідними для впровадження техніко-технологічної модернізації із
реалізацією державних цільових програм навчання та підвищення кваліфікації
працівників; створення умов та інвестиційного клімату необхідного для
стимулювання і мотивування інвестицій в модернізацію промисловості з
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впровадження нових революційних, цифрових технологій; стимулювання попиту на
розробку та промислове впровадження нових революційних технологій Індустрії 4.0
із впровадженням цільових державних програм модернізації промисловості та їх
реалізації з використанням механізмів суспільно-приватного партнерства.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Сьогодні готельне господарство займає провідне місце в міжнародному
туризмі, а також є однією з пріоритетних галузей світової економіки. Ефективна
діяльність готельної індустрії, що приносить близько 60% усіх прибутків для
світового туризму, є необхідною умовою розвитку туризму в Україні. Послуги
готельної і ресторанної індустрії є однією з найважливіших складових туристичного
продукту, тому підвищення якості та ефективності роботи цієї сфери максимальною
мірою впливають на рівень всього туристичного потенціалу країни.
Готельна справа в Україні є однією з перспективних і надійних видів
економічної діяльності, які інтенсивно розвиваються. На найвищому державному
рівні туризм проголошено одним із пріоритетних напрямків розвитку національної
економіки і культури. Про це свідчить прийняття Верховною Радою ще в 1995 році
Закону України «Про туризм», та прийняте розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів на 2016–2020 роки».
10 серпня 1999 року Президент України Л. Д. Кучма підписав Указ «Про
основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року», а згодом і Кабінет
Міністрів України схвалив Стратегію розвитку туризму і курортів на 2016–2020 рік,
де конкретно викладено точки «докладання сил» для активізації іноземних туристів
в Україні і розвитку внутрішнього туризму. Необхідно налагодити фінансові
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механізми роботи галузі, попіклуватися про стимулювання підприємництва,
виробити інвестиційну політику, налагодити раціональне використання і
відновлення природної і культурної спадщини, виробити екологічні норми освоєння
туристичних ресурсів. Для цього необхідно вдосконалити податкову систему,
покращити якість послуг, вирішити питання про поетапну приватизацію об’єктів,
залучити фінанси для розвитку туристичної інфраструктури і налагодити випуск
екологічно чистих продуктів харчування. Окремо виділити розділ про фінансове
забезпечення вказаних напрямків розвитку туризму в Україні. Для цього, перш за
все, необхідно забезпечити нормативно-правову базу та налагодити механізм
отримання і кредити для розвитку туризму в нашій країні.
Завдання, яке стоїть перед підприємствами туристичної індустрії, складається в
реалізації поставлених цілей і передусім, у збільшені економічної віддачі цього
важливого сектору економіки, у покращенні показників валового національного
доходу, прискоренні ринкових реформ, наповненні державного бюджету, вирішенні
проблеми зайнятості населення.
Розвиток туризму в Україні набуває на сьогоднішні особливого значення. Вже
зараз галузь виробляє 8% ВВП і дає 20% зовнішньоторговельного обігу України.
Сьогодні кожний турист, відвідавший нашу країну, залишає тут майже
500 дол. США. З урахуванням суміжних видів економічної діяльності надає роботу
приблизно 1,8 млн осіб [1].
Розвиток туризму та готельного господарства в Україні стимулюється низкою
причин. Це і економічна криза, і недоліки в роботі фінансово-банківської системи,
обмеження платоспроможності населення, недосконала податкова система.
Законодавча база також потребує деякої конкретизації, адже відсутні інструкції та
інші документи, які були б логічно взаємопов’язані і не суперечили один одному. До
цього треба додати відсутність необхідної інфраструктури, відповідних сервісних
послуг, що в свою чергу, відображається на рівні якості обслуговування туристів.
Стан туристичної індустрії не відповідає потенційним можливостям держави, яка
має все необхідне для розвитку туристської індустрії.
Тепер, як ніколи раніше, перед працівниками готельно-туристичної справи
поставлено завдання не тільки визначити конкретні проблеми, але й розробити нові
підходи, нові технології в цій індустрії. В Україні до сьогодні не створена
прогресивна система економічно-статистичного спостереження за туризмом і
готельним господарством в цілому. Керівникам туристських підприємств не
вистачає необхідної інформації для аналізу та тестування роботи. В Україні немає
організації, яка активно направляла свою роботу на ефективне формування її
міжнародного іміджу, як туристичної країни для збільшення поїздок [2].
Аналізуючи статистичні дані за 2010–2018 роки, можна виділити такі
розподілення туристичного господарства за регіонами, зокрема в Київській області
відбулося зростання від 25% до 46%, Одеській області від 21% до 32%, Харківській
області від 11% до 22% та Львівській області від 9 до 19% [3].
По приведеним вище даним можна зробити висновок, що по розподіленню
туристичного потоку в Україні, є м. Київ, як столиця, політичний, діловий і
культурно-історичний центр країни займає перше місце. За ним ідуть Одеська,
Харківська та Львівська області [2].
Також позитивною тенденцією спостерігається, те, що існують більш високі
темпи приросту в’їзного туризму порівняно з виїзним. Так минулого, році приїхало в
Україну більше 6 млн туристів, а виїхало 4 млн осіб [3].
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Як бачимо Україна має все для забезпечення вдалого функціонування галузі
туризму та готельного бізнесу зокрема, актуальним залишається лише питання
фінансування туризму
Фінансове забезпечення туристичної галузі – це створення сприятливих умов
середовища щодо виділення, розподілу та залучення фінансових ресурсів для
розвитку туризму [4].
Проаналізувавши вище наведене слід зробити висновок, що незважаючи на всі
політичні та соціально економічні проблеми за останні роки, індустрія туризму стала
ледь не єдиним видом економічної діяльності, який постійно розвивається без
залучення державних дотацій, та інтенсивно нарощує свої обсяги. Тому залучення
додаткових фінансових інвестицій в туристичну та готельно-ресторанну сферу
послуг дасть можливість отримувати доходи не лише власникам певного бізнесу, але
й в свою черго буде однією з дохідних складових Державного Бюджету України, та
зможе забезпечити достатню кількість нових робочих місць населення.
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Аграрний сектор економіки України грає важливу роль для соціального
розвитку країни. Слід відзначити, що експорт технологій та інновацій в аграрній
сфері дозволяє зайняти країні лідируючі позиції в глобальному середовищі.
Оскільки Україна займає значну площу, відмінні природно-кліматичні умови [1],
відповідно і сільське господарство має свої особливості, притаманні відповідному
регіону.
Відповідно, регіони України також дуже неоднорідні за рівнем розвитку
сільського господарства. У 2017 р. найнижчий показник валової продукції
сільського господарства спостерігається в Закарпатській області (332,5 млн грн),
найбільший – у Вінницькій області (12 954,9 млн грн), що майже в 39 разів більше.
Переважна більшість регіонів виробляє продукцію сільського господарства в
діапазоні від 4300 млн грн до 8600 млн грн, проте є такі, що не потрапляють у цей
діапазон, наприклад Івано-Франківська область – 1 991,5 млн грн, Чернівецька
область – 1 052,5 млн грн, Волинська область – 2 853 млн грн. Проте необхідно
відмітити лідерів у виробництві продукції сільського господарства, серед основних:
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Черкаська область – 10 036,3 млн грн, Київська область – 9 627,9 млн грн,
Дніпропетровська область – 9 355,1 млн грн.
Регіональні відмінності в розвитку аграрного сектору обумовлені
відмінностями природно-кліматичних умов, а також особливостями економічного
характеру. Регіони, що наближені до великих міст, мають порівняно з
периферійними районами кращу фондоозброєність, забезпеченість кадровими
ресурсами, кращу соціальну інфраструктуру, і як наслідок, кращі продуктивність і
прибутковість сектору. Проте, периферійні райони є непривабливими для інвесторів,
що знижує ефективність аграрного сектору економіки в даних регіонах.
Так, за період 1990–2017 рр. в Україні відбулося зменшення посівних площ
сільгоспкультур на 22,5%, як наслідок, у п’ять разів зменшилися посівні площі під
цукровим буряком, у 6,4 рази знизилися посівні площі кормових культур, що має
негативний вплив на розвиток кормової бази тваринницької галузі. Проте за цей
період значно зросли посіви площі високорентабельних культур, які орієнтовані на
експорт: соняшник – у 3,7 рази, ріпак – понад 10 разів, проте це, в свою чергу,
порушує систему сівозмін і призводить до виснаження ґрунтового покриву.
Посівні площі картоплі й овочебаштанних культур зменшилися на 7,4%; в
сучасних умовах вони зосереджені переважно в господарствах населення. Індекс
виробництва продукції рослинництва в 2017 р. порівняно з 2016 р. становив 97,0%,
у т. ч. в аграрних підприємствах – 96,8%, у господарствах населення – 99,2% [2].
Індекс виробництва продукції рослинництва у 2017 р. порівняно з 1990 р. становив
129%. Загальна урожайність основних сільськогосподарських культур має
тенденцію до зростання. Так, якщо в 2000 р. врожайність зернових і зернобобових у
середньому становила 19,4 ц/га, у 2010 р. – 26,9, то в 2016 р. – 46,1, а от у 2017 р. –
42,5 ц/га, проте вона вища за 35,1 ц/га, які одержані у 1990 р. [2].
Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2013–2017 р.
характеризується даними, які представлено на рис. 1. Як видно з рис. 1, більшість
агровиробників віддають перевагу вирощуванню сільськогосподарських культур
зернової та технічної груп. При цьому вони значно скорочують виробництво
картоплі та плодоовочевих культур. Проте господарства населення навпаки, за
збільшують виробництво плодоовочевої продукції (у них зосереджено виробництво
90% картоплі та овочів). Таким чином, основну частину продукції щодо
забезпечення населення продуктами забезпечують фінансово менш потужні
(порівняно із сільгосппідприємствами) господарства населення.
Як видно з наведеного рис. 1 у період 2013–2014 рр. найбільша кількість
урожаю припадає на зернові культури та зернобобові. Потім на картоплю,
соняшник. Найменша кількість виробництва серед плодових та ягідних культур.
У період з 2015 до 2017 рр. тенденція залишається незмінною лише у сфері
виробництва зернових та зернобобових культур (рис. 2). Представлені дані свідчать
про закономірне, хоч і нестабільне, збільшення виробництва зернових та
зернобобових культур, насіння соняшнику, овочів відкритого ґрунту. Подібна
ситуація відслідковується і щодо виробництва продукції тваринництва за даний
період. Слід відмітити, що рівень розвитку сільськогосподарського комплексу, перш
за все, визначається якістю та величиною продовольства, що споживається
населенням. В період з 2013 по 2017 роки споживання таких продуктів, як м’ясо та
молоко зростає, в той час як споживання яєць незначно падає.
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Рис. 1. Виробництво сільськогосподарських культур в Україні у 2013–2014 рр.*
*Джерело: [2]
66088
61916,7
60125,8

21750,3
22208,2
20839,3

14011,3 14881,6 13626,9
12235,5
10330,8
11181,1

Культури
зернові та
зернобобові

Буряк
цукровий
фабричний

Соняшник

2015

9414,5
9286,3 2007,3
9214
2152,8
2048
Картопля

2016

Культури
овочеві

Культури
плодові та
ягідні

2017

Рис. 2. Виробництво сільськогосподарських культур в Україні у 2015–2017 рр.*
*Джерело: [2]

За аналізований період в Україні значно знизилося поголів’я великої рогатої
худоби – в 5,1 рази, корів – у 3,2 рази, свиней – у 2,4 рази, овець – у 4,9 рази. Проте
після зниження поголів’я птиці з 246,1 млн голів у 1990 р. до 123,7 млн голів у
2000 р., що майже вдвічі, починаючи з 2001 р. в країні спостерігається поступове
збільшення поголів’я, кількість якого зросла до 204,8 млн голів у 2018 р. [2].
Аналіз обсягів споживання основних груп продовольства показує з 2013 року
тенденцію до зниження, хоча рівень доходів (заробітної плати) в цей період зростає.
Така ситуація характеризує нестабільність економічного розвитку та прискорене
підвищення рівня інфляційних процесів Україні. За останні роки споживання хліба
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на одну особу зменшилося на 10 кг (на 8,2%); молока – на 22 кг (7,5%); яєць на
14,5%; риби на 33,6%; цукру на 15,4%; овочів на 14,3%. Збільшення споживання
відбулося по картоплі на 11,6% та овочах на 13,2%. Слід відмітити, що збільшення
споживання картоплі та овочів, є відповідною ознакою зростання їх обсягів
виробництва в домогосподарствах населення та сезонності формування ціни на дані
категорії. З огляду на фактичні обсяги споживання харчових продуктів, які загалом
знижуються останніми роками, вони не досягали і раціональних норм споживання,
затверджених МОЗ України.
Після 2013 р. спостерігається суттєве зниження обсягів споживання від
раціональних норм майже по всіх видах продуктів. Найбільше зниження відбулося у
споживанні риби і рибопродуктів на 51,5%, плодів та ягід на 46,7%, молока і
молокопродуктів на 44,5% та м’ясо і м’ясопродуктів на 36,3%. Проте, незважаючи
на зниження рівня споживання протягом останніх років, обсяги споживання хліба і
хлібопродуктів є достатніми, а картоплі та овочів перевищують рівень раціональних
норм на 16,1 та 1,2% відповідно. Така тенденція відбувається за рахунок
інфляційних процесів в економіці країни.
Зважаючи на вищевикладене, найважливіший чинник і визначальний критерій
рівня соціального життя будь-якої країни, життєздатності її економічної структури і
державного устрою є рівень забезпечення населення продовольством. Тому для
сталого функціонування та розвитку аграрного сектора країни необхідна загальна та
регіональна державна підтримка вітчизняного сільськогосподарського виробника та
стимулювання його діяльності.
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СУЧАСНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА УПРАВЛІННЯ
МИТНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ
Зобов’язання щодо застосування та розвитку системи управління ризиками під
час митного контролю знайшли своє відображення в статті 76 Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з другої сторони, в
якій зазначено, що сторони серед іншого забезпечать застосування сучасних митних
методів, зокрема оцінки ризиків, постаудитного контролю та методів аудиту
компаній для спрощення і сприяння ввезенню та випуску товарів, а також
застосування міжнародних документів, що використовуються у митній справі і
торгівлі, у тому числі тих, що розроблені Всесвітньою митною організацією (ВМО),
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Світовою організацією торгівлі (СОТ), а також керівних принципів ЄС, таких, як
Митні прототипи [1]. Разом з тим, приєднавшись до Міжнародної конвенції про
спрощення і гармонізацію митних процедур [2], Угоди про спрощення процедур
торгівлі СОТ [3], Рамкових стандартів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі
ВМО [4], Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання щодо застосування та
розвитку системи управління ризиками під час митного контролю.
Основоположні принципи застосування системи управління ризиками (СУР) в
Україні для визначення форм та обсягів митного контролю закріплено з 2012 року в
Митному кодексі України (МКУ). Положення МКУ щодо безпосереднього
застосування СУР відповідають стандартним правилам 6.3 і 6.4 розділу 6 Загального
додатка до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур, розділу 4 статті 7 Угоди про спрощення процедур торгівлі СОТ,
положенням Митного кодексу Союзу щодо управління ризиками, прийнятого
відповідно до Регламенту (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від
09.10.2013 [5].
В табл. 1 наведена основна нормативно-правова база управління митними
ризиками в Україні.
Таблиця 1
Основні нормативно-правові документи, що регулюють питання управління
митними ризиками в Україні
Міжнародні
Вітчизняні
1. Угода про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
1. Концепція створення, упровадження і
Європейським Союзом,
розвитку системи аналізу та керування
Європейським співтовариством з ризиками та Положення про систему й селекції
атомної енергії і їхніми
факторів ризику при визначенні окремих форм
державами-членами, з другої
митного контролю.
сторони.
2. Міжнародна конвенція про
2. Програма економічних реформ на 2010–
спрощення та гармонізацію
2014 роки «Заможне суспільство,
митних процедур.
конкурентноспроможна економіка, ефективна
держава».
3. Угода про спрощення
процедур торгівлі СОТ.
3. Концепція реформування діяльності митної
служби України «Обличчям до людей»
4. Митний кодекс Союзу щодо
управління ризиками, прийнятий 4. Митний кодекс України.
відповідно до Регламенту (ЄС)
5. Порядок здійснення аналізу та оцінки
№ 952/2013 Європейського
ризиків, розроблення і реалізації заходів з
Парламенту та Ради від
управління ризиками в митній системі
09.10.2013.
України.
6. Стратегія розвитку системи управління
5. Рамкові стандарти ВМО.
ризиками у сфері митного контролю на період
до 2022 року.
6. Компендіум з управління
7. Стратегічні ініціативи розвитку ДФС до
ризиками ВМО.
2020 року.
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З урахуванням Рамкових стандартів забезпечення безпеки і спрощення
процедур міжнародної торгівлі ВМО, Компендіуму з управління ризиками ВМО та
кращого міжнародного досвіду з управління митними ризиками у 2015 році було
удосконалено Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і
реалізації заходів з управління ризиками, передбачений частиною другою статті 363
МКУ, до якого включено положення про можливість здійснення таргетингу,
розподілу ризиків на фіскальні ризики та ризики безпеки, а також пріоритетів
митниць щодо їх аналізу, оцінки та вжиття відповідних заходів.
Отже, основні підходи до застосування інструментів СУР в митній системі
України закріплені в оновленому Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків,
розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній системі України,
який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684.
Зазначений Порядок визначає, що представляє собою автоматизована система
управління ризиками (далі – АСУР) – сукупність програмно-інформаційних
комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками під час
митного контролю та/або митного оформлення товарів і транспортних засобів [6].
24.05.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про
затвердження Змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і
реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного
контролю» від 8 квітня 2019 р. № 146 [7].
Згідно з новим п. 14 розділу І після здійснення митного контролю із
застосуванням системи управління ризиками, в тому числі автоматизованої системи,
органи доходів і зборів у кожному конкретному випадку визначатимуть рівень
ризику, а також відповідні йому форми та обсяги митного контролю, які
підлягатимуть виконанню:
– низький рівень – немає необхідності здійснення митних формальностей;
– середній рівень – митні формальності, не пов’язані з митним оглядом
(переоглядом) товарів і транспортних засобів;
– високий рівень – проведення митних формальностей, які передбачають,
зокрема, здійснення митного огляду товарів і транспортних засобів.
За новою редакцією п. 6 розділу ІІ профілі ризику у системі відтепер
наповнюються тими індикаторами ризику, які враховують як регіональні, так і
місцеві особливості. Раніше профілі наповнювались окремими підрозділами/
органами ДФС залежно від місця використання індикаторів та профілів.
У разі встановлення за результатами контролю застосування СУР низької
ефективності окремого профілю ризику, окрім інших підстав, Центральний
підрозділ з питань координації застосування СУР ДФС також може тимчасово
призупинити дію електронного профілю (нова редакція п. 11 розділу ІІ).
Порядок доповнено також новими розділами щодо використання в АСУР
суб’єктоорієнтованих критеріїв (розділ Х) та щодо обов’язків посадових осіб
митниць ДФС під час застосування СУР (розділ ХІ).
Міністерство фінансів України працює над розвитком та вдосконаленням
діючої в Україні СУР в рамках реформи митниці з метою побудови сучасної,
гнучкої, багатофункціональної системи, яка ефективно функціонуватиме та
розвиватиметься як на центральному, так і на регіональному рівнях. З цією метою
розроблено Стратегію розвитку системи управління ризиками у сфері митного
контролю на період до 2022 року та План заходів з її реалізації, які схвалив Уряд.
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Основними аспектами, що розглядаються в рамках зазначеної Стратегії, є
законодавче забезпечення, організаційна структура, процеси управління ризиками,
взаємодія, ІТ, ресурсне забезпечення та підготовка персоналу.
Зауважимо, що Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку системи
управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року передбачено
здійснення регіонального профілювання ризиків митницями, а саме внесення з
використанням АСМО митницями в установленому порядку регіональних
алгоритмів автоматизованого аналізу та оцінки ризиків за митними деклараціями
(п. 15) [5].
Реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити ефективне функціонування в
Україні сучасної, адаптованої, багатофункціональної СУР, яка буде мати здатність
вдосконалюватися та розвиватися як на центральному, так і на регіональному рівні, з
використанням різноманітних джерел інформації, основною метою якої є
досягнення оптимального балансу між спрощенням процедур міжнародної торгівлі
та забезпеченням належного рівня митного контролю.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print.
2. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур : набрання чинності
відбулося 15.09.2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643.
3. Протокол про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації
торгівлі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_053.
4. Рамкові стандарти безпеки та спрощення міжнародної торгівлі ВМО. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976_003.
5. Про розвиток системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року :
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
27 грудня
2017 р.
№ 978-р.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-2017-р.
6. Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації
заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю : наказ МФУ
від 31.07.2015 № 684. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15.
7. Про затвердження Змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і
реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю :
наказ МФУ від 08.04.2019 № 146. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-19.

Разумова Г.В.
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Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
м. Дніпро, Україна
ЕТАПИ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Моделювання є потужним знаряддям наукового пізнання і вирішення
практичних задач, який широко використовується як в науці, так і в багатьох ланках
виробничої діяльності людини [1, с. 384].
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Моделювання є вивченням об’єктів, що ґрунтується на розробці та подальшому
застосуванні їх моделей, до побудови яких застосовуються методи мислення по
аналогії. З огляду на це, моделювання може вважатися цільовим відображенням
об’єктів.
Нами пропонується наступна послідовність моделювання впливу регуляторної
політики на розвиток національної економіки, як сукупність аналітикопізнавального та оптимізаційно-пошукового етапів, що представлено на рис. 1.
Перш за все, необхідно більш детально розглянути аналітико-пізнавальний етап
моделювання. Так, цей етап розпочинається з розгляду різних варіантів моделей
залежностей показника розвитку національної економіки за певною сферою від
показника регуляторної політики.
При цьому, найчастіше мова йде про застосування таких варіантів моделей:
– лінійна модель:
y  a0  a1 x  

Етап
моделювання

Аналітикопізнавальний

Оптимізаційнопошуковий

Функції

–
–
–
–
–
–

інформаційна;
гносеологічна;
ілюстративна;
пояснювальна;
інтерпретуюча;
вимірювальна

– імітуюча;
– оптимізаційна;
– прогностична;
– критеріальна;
– попереджувальна;
– комунікативна

Методи

Процедури

– кореляційнорегресійний
аналіз;
– аналіз
чутливості

Розгляд моделей
залежності різних видів
Перевірка на
достовірність та
адекватність
Вибір моделі, що
найбільше відповідає
емпіричним даним
Визначення індикатору
результатів на основі
оцінки еластичності за
обраною моделлю

– метод
сценаріїв;
– оптимізмційне
моделювання;

Визначення обмежень
за параметрами моделі
при прогнозуванні
Розробка сценаріїв
розвитку подій
Визначення прогнозних
значень результатів
регуляторної політики
Вибір оптимального
сценарію

Рис. 1. Етапи моделювання впливу регуляторної політики
на розвиток національної економіки
Джерело: побудовано автором

68

– напівлогарифмічна модель:
– поліноміальна модель:

y  a0  a1 ln x  

y  a0  a1 x  a2 x 2  

– експоненціальна модель:

y  a0  e a1x  

– ступенева модель:
y  a0  x a1   .

Зазначені моделі відносяться до різних типів:
– лінійна модель – побудова такої моделі не потребує додаткових перетворень;
– по-друге, моделі, що нелінійні за результатом, але лінійні за параметрами
регресії (напівлогарифмічна та поліноміальна модель) – визначення параметрів
таких моделей потребує здійснення лінеаризації шляхом заміни на умовну змінну;
– по-третє, моделі, що нелінійні як за результатом, так і за параметрами
регресії (експоненціальна та ступенева модель) – визначення параметрів таких
моделей потребує здійснення лінеаризації шляхом логарифмування з наступною
заміною на умовний результат та умовний параметр та/або умовну змінну.
Всі моделі мають бути перевірені на адекватність та достовірність із
застосуванням стандартних критеріїв. Для лінійної, напівлогарифмічної,
експоненціальної та ступеневої моделей з врахуванням кількості спостережень, що
дорівнює семи, при числі ступенів свободи, що дорівнює 5 та рівні значущості 0,95
табличне значення критерію Стьюдента дорівнює 2,57, а для поліноміальної при
числі ступенів свободи, що дорівнює 4 та рівні значущості 0,95 табличне значення
даного критерію складає 2,78.
Щодо критерію Фішера, то для лінійної, напівлогарифмічної, експоненціальної
та ступеневої моделей при числі ступенів свободи 5 та 1 табличне значення
складає 16,26, а для поліноміальної моделі при числі ступенів свободи 4 та 2
табличне значення складає 18,00.
Слід відзначити, що лише перевищення розрахункових значень за даними
критеріями над табличними свідчить про адекватність та достовірність побудованих
моделей. При цьому, якщо декілька моделей є адекватними та достовірними, то
найбільш доцільним може вважатись використання тієї моделі, яка характеризується
найвищим значенням коефіцієнта кореляції, що свідчить про наявність більш
тісного зв’язку між досліджуваними ознаками.
На основі моделей може бути визначено коефіцієнт еластичності, який і буде
відповідати індикатору результатів регуляторної політики:
– загальна формула:


y x

x y

– лінійна модель:
  a1 

x
x
 a1 
y
a0  a1 x

– напівлогарифмічна модель:


a1 x
a1
 
x y a0  a1 ln x

– поліноміальна модель:
  a1  2a2 x  

(a  2a2 x )  x
x
 1
y a0  a1 x  a2 x 2

69

– експоненціальна модель:
  a0  a1e a1 x 

x a0  a1e a1 x  x

 a1  x
y
a0  e a1 x

– ступенева модель:
  a0  a1 x a1 1 

x a0  a1 x a1 1

 a1
y
a0  x a1 1

З використанням наведених вище формул залежно від базової моделі
залежності може бути визначено індикатор результатів регуляторної політики в
певній сфері.
Наступним етапом моделювання є оптимізаційно-пошуковий, який передбачає
визначення обмежень за параметрами моделі при прогнозуванні, розробку сценаріїв
розвитку подій, визначення прогнозних значень результатів регуляторної політики, а
також вибір оптимального сценарію.
Таким чином, запропонована послідовність моделювання впливу регуляторної
політики на розвиток національної економіки передбачає виокремлення аналітикопізнавального та оптимізаційно-пошукового етапів з чітким розмежуванням
притаманних кожному з них функцій, методів та процедур, послідовне застосування
яких дозволяє не лише отримати об’єктивні уявлення про розвиток національної
економіки, але й виявити шляхи його прискорення за рахунок впливу регуляторної
політики.
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СВИНАРСТВО – ПЕРСПЕКТИВНА ГАЛУЗЬ АГРОБІЗНЕСУ
Свинарство – одна з найбільш перспективних галузей в агробізнесі. Вона
забезпечує продуктами харчування мало не весь світ. Тому, пріоритетним завданням
агропромислового розвитку України є підвищення економічної ефективності
виробництва
свинини.
В Україні
у
80-х рр.
функціонувало
понад
650 спеціалізованих та міжгосподарських свинарських підприємств, які виробляли
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47% загального обсягу продукції. На більшості свинокомплексів внаслідок
концентрації поголів’я ефективність виробництва м’яса була практично двічі
вищою, ніж на свинофермах у багатогалузевих підприємствах.
Однак, впродовж останніх років фактичний стан функціонування галузі не
відповідає визначеним стратегічним завданням та наявному ресурсному потенціалу.
Відбувається порушення селекційно-племінних основ розвитку галузі свинарства,
зростає ціновий диспаритет між сільськогосподарською та промисловою
продукцією, рівень державної підтримки галузі є недостатнім. Перераховані фактори
зумовили зменшення поголів’я свиней, збільшення тривалості виробничого циклу в
галузі, значні перевитрати матеріальних, трудових, енергетичних ресурсів,
зменшення оборотності капіталу більшості сільськогосподарських підприємств.
Реалізація свинини аграрними підприємствами характеризується нестабільністю та
постійним перепадом від збитковості до низького рівня прибутковості, що
зумовлено технологічними та економічними чинниками [1].
В Україні свинарство переважно орієнтується на сільськогосподарські
підприємства, які утримують 54% поголів’я. Іншу частину – 46%, утримують
особисті господарства населення, проте їх не можна вважати перспективним
напрямком розвитку тваринництва через труднощі, які пов’язані з контролем та
дотриманням стандартів, збором і збутом продукції (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка поголів’я свиней в Україні, тис. голів (на кінець року)
Аналіз динаміки поголів’я свиней в Україні свідчить, що протягом
2012–2017 рр. поголів’я худоби у всіх категоріях господарств зменшилося на
1263 тис. гол., або на 17,1%. Скорочення сталося в першу чергу за рахунок
господарств населення – на 30,8%, так як в сільськогосподарських підприємствах
воно практично залишилося незмінним в порівнянні з 2012 р. Причин для цього
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декілька. Головною з них залишається фінансова криза в Україні, внаслідок чого
значно зросла вартість ресурсів для утримання тварин.
Незважаючи на те, що скорочення поголів’я свиней було зафіксоване
практично у всіх категоріях господарств, на ринку тривають процеси структурних
змін у свинарстві, поступово його залишають непрофільні виробники, тоді як частка
великотоварних свиноферм збільшується. Великі підприємства, які спеціалізуються
на виробництві свинини, менше підвладні ризикам курсових коливань через
вертикально інтегровану структуру. Середні ж закуповують імпортну вакцину,
устаткування та платять за корми у прив’язці до долара, тому все це знижує
конкурентоспроможність продукції на ринку.
Аналіз динаміки виробництва свинини в Україні свідчить, що загалом, по країні
ситуація дещо покращилася. Так, виробництво м’яса у забійній масі у всіх
категоріях господарств в 2017 р. порівняно з 2012 р. збільшилося на 35,2 тис. т, або
на 5,0%. Збільшення виробництва м’яса відбулося за рахунок сільськогосподарських
підприємств на 22,8%, так як в особистих господарствах населення воно зменшилося
на 8,6% (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка виробництва свинини в Україні
В зв’язку зі збільшенням виробництва, збільшилися і обсяги реалізованого
м’яса на забій, на 5,5% в цілому, та на 23,2% в сільськогосподарських
підприємствах. Господарства населення продовжують зменшувати реалізацію на
забій – на 8,0%.
Середня жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій на
протязі досліджуваного періоду практично не зазнала змін. Так, в усіх категоріях
господарств в 2017 р. вона становила – 121 кг, тобто на 1 кг більше, ніж в 2012 р.
в т. ч. в сільськогосподарських підприємствах – 106 кг, а в господарствах
населення – 141 кг.
Тому, актуальними питаннями сьогодення є розробка дієвих механізмів
державної політики щодо підтримки галузі свинарства, а також підвищення якості та
безпечності української продукції та покращення стану продовольчої безпеки
держави.
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Останніми роками урядовці прийняти два законопроекти, які стосуються якості
та безпечності аграрної продукції. Перший – «Про державний контроль, який
здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність і якість
харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин», який набув чинності
в травні 2018 р. В законопроекті зазначається, що нововведення передбачають
ризикоорієнтований підхід до контролю, згідно з яким охоплення всього ланцюга
виробництва від поля до столу дасть змогу українським виробникам працювати за
європейськими правилами, а споживачам – бути впевненими в якості та безпеці
харчових продуктів. Другий не менш важливий Закон – «Про безпеку та гігієну
кормів», яким регулюються правові і організаційні основи виробництва, обігу та
маркування сільськогосподарських кормів.
Отже, важливим і актуальним залишаються питання щодо виготовлення якісної
та конкурентоспроможної продукції, яка б відповідала міжнародним стандартам та
забезпечувала економічну безпеку країни.
Багаторічний досвід ведення свинарства у розвинутих країнах світу
переконливо доводить можливість ефективного його виробництва, перш за все, за
рахунок вдалого поєднання селекційно-племінної роботи, годівлі тварин та
дотримання технологічного процесу, запорукою чого є висока ресурсовіддача та
продуктивність галузі. Не менш важливим для конкурентоспроможного розвитку
галузі є подальше поглиблення спеціалізації та концентрації виробництва.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
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Режим
доступу:
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Харківського національного аграрного університету
імені В.В. Докучаєва
м. Харків, Україна
СТАН ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА
Пріоритетне і вагоме значення має питання інституційного забезпечення
розвитку відновлюваної енергетики агропродовольчого сектора. У науковій
літературі вживаються такі терміни як «інституційне забезпечення» і «інституційне
(інституціональне) середовище».
Сам термін «інституційне забезпечення» вживається як у широкому, так і
вузькому значеннях. Так, у широкому аспекті термін «інституційне забезпечення» –
це утворення нових або реорганізація (удосконалення) існуючих інституцій
(структур), а також дії щодо кадрової підготовки з метою організаційного
забезпечення діяльності цих інституцій та процесу євроінтеграції в цілому [1; 2].
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Колєснікова Г.В. стверджує, що інституційне забезпечення включає статичні та
динамічні аспекти становлення функціонування базисних і похідних інститутів у
певних інституціональних умовах, інституції, інститути, які співвідносяться в
певному інституціональному середовищі [3, с. 157]. Науковець також обґрунтовує
«інституційне забезпечення» як динамічний процес формування інституцій
(правила, сформовані формальними та неформальними утвореннями суспільноекономічних формацій, які впливають на поведінку учасників ринку) й інститутів
(організаційно оформлена система правил і норм), які консолідовано у формі
організації (підприємства, інфраструктура, державні органи), закону (нормативноправові акти) і функції-правила (ринок, ціноутворення, конкуренція, праця,
власність, підприємництво) у процесі еволюції ринкового механізму [3, с. 157].
У вузькому практичному розумінні інституційне забезпечення – це юридичне
закріплення норм, правил гри, створення організаційних структур господарювання
та інфраструктури, сформованих державою, організаціями і суспільством [4].
У літературних джерелах існують різноманітні підходи до трактування терміну
«інституційне середовище»:
– сукупність основоположних політичних, соціальних і базових правових норм,
що регулюють економічну і політичну діяльність (правила, що регулюють вибори,
визначають права власності і контрактні права є прикладами базових таких правил);
– рамки укладання інституціональних угод (договорів між окремими
індивідами, спрямованими на зниження трансакційних витрат);
– сукупність основоположних соціальних і юридичних норм (правил), яка
утворює базис для виробництва, обміну та вживання;
– характеристики зовнішнього середовища, які є значущими для економічної
діяльності, сукупність цінностей, формальних і неформальних норм, що впливають
на співвідношення стимулів у діяльності й обумовлюють досягнення мінімізації
згоди (економічна конституція, інституційна структура економіки, інституційні
рамки);
– сукупність основоположних фінансових, політичних, соціально-правових
правил та організацій, що визначають форму суспільного устрою і через формальні
й неформальні обмеження (норми права, правила, постанови та добровільно
прийняті норми поведінки, звичаї) регулюють поведінку суб’єктів економіки, тому й
впливають на розвиток економічної системи суспільства.
Інституційне
забезпечення
розвитку
відновлюваної
енергетики
агропродовольчого сектора, на наш погляд – це сукупність заходів і дій органів
влади, спрямованих на формування нових або трансформацію існуючих інституцій
(традицій, норм, правил, нормативно-правових актів) та інститутів (організаційних
структур, організацій, державних органів та організації), які впливають на розвиток
та підвищення ефективності діяльності АПС й енергетики країни.
Нами обґрунтована модель інституційного середовища відновлюваної
енергетики (ВЕ) агропродовольчого сектора (АПС) (рис. 1).
Розроблена модель інституційного середовища відновлюваної енергетики АПС
включає сукупність заходів і дій органів влади, спрямованих на формування нових
або трансформацію існуючих інституцій та інститутів (нормативно-правові
інститути та інституції, державні інститути та інституції, інституційні методи
регулювання та інструменти державного регулювання відновлюваної енергетики
АПС), які зумовлюють розвиток та підвищення ефективності діяльності АПС й
енергетики країни.
74

Нормативно-правові інститути
та інституції ВЕ АПС
Інституційне
середовище
відновлюваної
енергетики АПС

Державні інститути та інституції ВЕ АПС
Інституційні методи регулювання ВЕ АПС
Інструменти державного регулювання ВЕ АПС

Інституційне
середовище відновлюваних джерел
енергії сільського
господарства

Інституційне середовище
відновлюваних джерел
енергії переробки і
виробництва
продовольства

Інституційне
середовище відновлюваних джерел
енергії сфери торгівлі
продовольством

Рис. 1. Модель інституційного середовища відновлюваної енергетики АПС
Джерело: власна розробка
Інституційне середовище відновлюваної енергетики АПС неоднорідне,
оскільки воно включає: інституційне середовище ВДЕ сільського господарства,
інституційне середовище ВДЕ переробки і виробництва продовольства (переробна
промисловість) та інституційне середовище ВДЕ сфери торгівлі (оптова і роздрібна
торгівля продовольством).
Правовою основою формування, регулювання і реалізації пріоритетних
напрямів відновлюваної енергетики являються закони України, укази Президента
України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів:
− ухвалені закони України: «Про енергозбереження» (1994 р.), «Про
альтернативні види палива» (2000 р.), «Про альтернативні джерела енергії» (2003 р.),
«Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації
Об’єднаних Націй про зміну клімату» (2004 р.), «Про внесення змін до деяких
законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу» (2008 р.), «Про ратифікацію
Паризької угоди» (2016 р.);
− затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України: «Енергетичну
стратегію на період до 2030 року» (2013 р.) і «Енергетичну стратегію України на
період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»
(2017 р.), «План заходів з імплементації Директиви Європейського парламенту та
Ради 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з
відновлюваних джерел енергії, якою вносяться, а в подальшому скасовуються зміни
до Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС» (2009 р.), «Національний план дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 р.» (2014 р.), «Про Національний план
дій з енергоефективності на період до 2020 р.» (2015 р.);
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− затверджено Постановою Кабінету Міністрів України: «Державна цільова
економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
2010–2020 роки» (2010 р.); «Стратегія низьковуглецевого розвитку України до
2050 року» (2018 р.).
У сферах енергоефективності та енергозбереження ухвалено понад 250 актів,
включаючи державні, галузеві та відомчі програми, на підставі яких регулярно
формуються законодавчі акти регіонального та муніципального рівнів.
Таким чином, стратегічний документ про перехід економіки України на модель
низьковуглецевого розвитку було прийнято 18 липня 2018 року і схвалено
Кабінетом Міністрів України (Міністерство екології та природних ресурсів
України). Така модель переходу економіки включає: по-перше, зменшення обсягу
викидів парникових газів; по-друге, відмову від викопного палива і по-третє, старт
інвестування у відновлювальні джерела енергії.
Таким чином, у результаті дослідження вдосконалено модель інституційного
середовища відновлюваної енергетики агропродовольчого сектора, що на відміну від
існуючих підходів включає сукупність заходів і дій органів державної влади,
спрямованих на формування нових або трансформацію існуючих інституцій та
інститутів (нормативно-правові інститути та інституції, державні інститути та
інституції, інституційні методи регулювання, інструменти державного регулювання
відновлюваної енергетики агропродовольчого сектора), які зумовлюють розвиток та
підвищення ефективності діяльності агропродовольчого сектора й енергетики
країни.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Новітні тенденції світового цивілізаційного розвитку обумовлюють підвищення
значущості освіти як важливого чинника формування нової якості суспільств. За
таких умов вища освіта має прямий вплив на конкурентоспроможність економіки
країни шляхом підготовки кваліфікованих кадрів, а також розвитку цілісної, творчої
особистості, що є також важливим для ефективного функціонування національної
економіки.
Як стверджує О. Г. Чумаченко [1], вища освіта повинна забезпечити розвиток
інноваційного циклу від стадії фундаментальних досліджень до випуску і реалізації
наукомісткої продукції та технологій, формувати і удосконалювати інноваційну
інфраструктуру, здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
фахівців інноваційної сфери.
Освіта відіграє і у майбутньому відіграватиме вирішальну роль у розвитку
держави. У зв’язку із модернізацією сучасної вищої освіти з метою її інтеграції до
європейського освітянського простору оптимізація витрат на фінансування вищої
освіти в Україні стає одним із державних пріоритетів її розвитку. Тому кардинально
змінюються не тільки структура, кваліфікаційні вимоги до кадрового складу, умови
навчання, а й механізми фінансування вищої освіти країни, що потребує ретельного
аналізу для можливості їх максимальної прозорості [1].
Основним джерелом фінансування видатків на освіту загалом і на вищу освіту,
зокрема, є грошові ресурси державного і місцевих бюджетів. Відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» [2], розміри бюджетних призначень на підготовку
фахівців з вищою освітою, а також на підготовку наукових і науково-педагогічних
кадрів встановлюються у Державному бюджеті України на відповідний рік. Залучені
кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності закладу вищої освіти в
порядку і на умовах, визначених законодавством та статутом закладу вищої освіти.
До фінансового плану (кошторису) закладу вищої освіти обов’язково включаються
витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із
забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і
наукової діяльності, а також з проходженням виробничих і переддипломних практик
здобувачами вищої освіти.
Проведений аналіз видатків зведеного бюджету держави дає можливість
побачити рівень значущості ролі вищої освіти як основного інституту підготовки
кадрів високої кваліфікації для усіх галузей національної економіки. Динаміка
видатків зведеного бюджету України, спрямованих на фінансове забезпечення
закладів вищої освіти показана у табл. 1.
Аналізуючи показники фінансування вищої освіти в Україні за 2010–2017 рр.,
відзначимо те, що обсяги видатків постійно зростають – з 79826,0 млн грн у
77

2010 році до 177 755,7 млн грн у 2017 р. (на 97929,7 млн грн або 44,9%). Учені
вказують, що таке зростання обсягів фінансування вищої освіти пояснюється
збільшенням чисельності студентів вищих навчальних закладів, підвищенням
оплати праці педагогічних і науково-педагогічних кадрів та стипендіального фонду
студентів. При цьому слід відмітити, що бюджетне фінансування закладів вищої
освіти відбувається на основі застосування методу кошторисного фінансування,
який передбачає жорстку регламентацію використання фінансових ресурсів, що, в
свою чергу, обмежує самостійність і гнучкість у використанні отриманих коштів
[4, с. 90–91].
Таблиця 1
Видатки зведеного бюджету України на вищу освіту у 2010–2017 рр.
Показники
Видатки
зведеного
бюджету на
освіту, всього,
млн грн
У тому числі на
вищу
Частка витрат на
вищу освіту у %
до:
– видатків
зведеного
бюджету
– ВВП

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

79826,0 86253,6 101560,9 105538,7 100105,6 114193,5 129437,7 177755,7

24998,4 26619,6 29335,9

30003,1

28340,5

30 981,8

35233,6

38681,1

6,6

6,4

6,0

5,9

5,4

4,6

4,2

3,7

2,3

2,0

2,0

2,1

1,8

1,6

1,5

1,6

Джерело: складено автором за [3, с. 18]

Разом з тим, частка витрат на вищу освіту у відсотках до видатків зведеного
бюджету у цей період мала тенденцію до зниження – від 6,6% у 2010 р. до 3,7% у
2017 році.
Найголовнішою причиною цього є політика держави щодо зменшення
величини фінансування вищої освіти та вирішення частини цієї проблеми за рахунок
коштів фізичних осіб. Це є свідченням державної політики щодо стимулювання
розвитку конкурентних засад та поступової комерціалізації інституту вищої освіти.
Для цього застосовується модель часткового впровадження ринкових відносин у
сфері вищої освіти, що має на меті зменшення обсягів її фінансування державою і
зростання частки приватного фінансування, у першу чергу, за рахунок коштів
споживачів освітніх послуг.
Відзначимо те, що фінансове забезпечення вітчизняних закладів вищої освіти
пов’язане із загальною тенденцією нерівномірності розподілу часток державного і
позабюджетного каналів надходження грошових коштів. На цей процес впливає
низка економічних та соціально-політичних чинників: макроекономічна ситуація в
країні, інтенсивність реформування основних сфер її життєдіяльності,
недосконалість нормативно-правової бази, великі міграційні потоки молоді в інші
країни тощо.
В сучасних умовах подальший напрямок розвитку модернізації механізму
фінансового забезпечення діяльності вищих закладів освіти пов’язаний із
удосконаленням управління фінансовими ресурсами, яке спрямоване на підвищення
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ефективності та результативності бюджетних витрат держави. Необхідно замінити
модель проектного фінансування університетів на більш ефективну – модель на
основі формули, де, зокрема, крім показників кількості студентів буде враховано й
показник результативності роботи закладів вищої освіти [5].
Отже, в Україні існує нагальна потреба трансформації та удосконалення
механізму фінансування вищої освіти. Розробка та впровадження системи заходів та
прийняття управлінських рішень сприятимуть підвищенню ефективності
формування і використання необхідних обсягів грошових коштів. Особливу увагу
тут необхідно звернути на забезпечення оптимального поєднання між бюджетним
фінансуванням та іншими джерелами поповнення фінансових ресурсів закладів
вищої освіти.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В ІТ ГАЛУЗІ
Економіка України стає все більш відкритою. На вітчизняному ринку
з’являються нові підприємства, товари й послуги, що використовують або є
продуктом новітніх технологій. У результаті рівень конкурентоспроможності
українських підприємств стає відносно нижчим. Виникає гостра проблема
виживання у конкурентній боротьбі за ринки, за споживачів.
Протистояти тенденціям до посилення конкуренції та забезпечити розвиток
вітчизняних підприємств можливо тільки в умовах гнучкої системи адаптації
персоналу до динамічного зовнішнього середовища. Отже, підприємствам так чи
інакше необхідно здійснювати істотні витрати у розвиток персоналу [1].
Розвиток персоналу – це системно організований процес безперервного
професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових
виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву
керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу.
Розвиток персоналу забезпечується заходами, пов’язаними з оцінюванням
кадрів з метою виробничої адаптації та атестації персоналу, плануванням трудової
кар’єри робітників і фахівців, стимулюванням розвитку персоналу тощо [2].
Розвиток персоналу представляє собою багатогранне та складне поняття, що
охоплює широке коло взаємопов’язаних психологічних, педагогічних, соціальних і
економічних проблем. З’ясування його сутності передбачає визначення змісту таких
ключових понять, як особистість, гармонійний розвиток особистості, професійний
розвиток особистості.
Особистість – це усталена система соціально значущих рис, що всебічно
характеризують індивіда. Особистість є продуктом суспільного розвитку та
включення індивідів у систему соціальних відношень шляхом активної предметної
діяльності і спілкування. Формування особистості відбувається в процесах
соціалізації індивідуумів та направленого виховання, опанування ними соціальних
норм й функцій за допомогою оволодіння різними видами і формами діяльності.
Гармонійний розвиток особистості – це різнобічний процес набуття та
вдосконалення фізичних, психологічних, моральних і економічних якостей
особистості в їх розмірності, злагодженому поєднанні й органічній єдності.
Гармонійний розвиток особистості означає всесторонній розвиток людини як
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створіння соціального, яке володіє свідомістю (розумом), активного та здібного до
результативної і продуктивної праці.
Професійний розвиток особистості – це підготовка та адаптація особи до
роботи за конкретною професією чи спеціальністю. Зазначене поняття більш вузьке
у порівнянні з поняттям «гармонійний розвиток особистості». Професійний
розвиток особистості відображає процес підготовки людини до конкретного виду
трудової діяльності, включає в себе оволодіння особистістю потрібних теоретичних
знань, умінь та практичних навичок, соціальних норм поведінки, системи моральних
цінностей і економічних якостей [3].
Таким чином, розвиток персоналу – це системно організований процес
безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання
нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування
резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу. Розвиток
персоналу забезпечується заходами з оцінювання кадрів з метою здійснення
виробничої адаптації і атестації персоналу, планування трудової кар’єри робітників і
фахівців, стимулювання розвитку персоналу тощо.
В галузі інформаційних технологій професійний розвиток персоналу має бути
комплексним безперервним процесом.
Сучасні компанії виділяють наступні етапи розвитку персоналу:
– визначення потреби у навчанні персоналу;
– формування бюджету навчання;
– визначення цілей та змісту навчання, формування навчальних програм;
– вибір методів та форм навчання;
– здійснення безпосередньо процесу навчання;
– перевірка набутих персоналом професійних знань, умінь і навичок;
– оцінка ефективності навчання [23, c. 156].
Специфікою розвитку персоналу в галузі ІТ технологій є те, що найважливішу
роль у розвитку персоналу відіграють лінійні менеджери, тобто керівники проектів.
Саме вони володіють інформацією щодо тенденцій на ринку, а також зміни
вимог до виконуваної роботи, навички та знання, що потребують їхні підлеглі. Тому
визначення потреби у навчанні персоналу зазвичай є задачею лінійних менеджерів,
які повинні передати ціль та зміст проекту розвитку кадровим cпеціалістам. Основну
роботу з організації навчання працівників, як правило, виконують HR-відділи.
Потреба у професійному розвитку персоналу повинна здійснюватися на усіх
рівнях управління: організації в цілому, структурного підрозділу, індивідуальному, а
також потребує зусиль з боку самого працівника.
Основними чинниками, що зумовлюють потребу в навчанні персоналу можуть
бути як зовнішні так і внутрішні. Особливо в ІТ галузі, досить часто витрачають
достатньо великі кошти на розвиток людських ресурсів у зв’язку з швидким
розвитком технологій, а також їх впливом на рівень конкурентоспроможності
компанії на ринку. Не менш важливими є внутрішні чинники, серед яких основним є
мотивація персоналу. Тренінги, навчання, можливості індивідуального розвитку
позитивно впливають на працівників.
На рівні робітника визначення потреби в професійному навчанні здійснюється
відповідно до індивідуального плану розвитку.
Отже, усі ці потреби у розвитку персоналу складають загальну програму
професійного навчання персоналу компанії.
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Не менш важливим етапом формування програми професійного розвитку
персоналу є формування бюджету. В ІТ компаніях основні фактори, що впливають
на розмір бюджету є потреби компанії у професійному навчанні персоналу та рівень
фінансового забезпечення.
Команда управління персоналом, тобто HR-відділ відповідальна за
формулювання конкретних цілей кожної програми на основі визначення потреби у
професійному навчанні. Цілі повинні бути оцінені у процесі і після закінчення
навчання персоналу.
Наступним етапом організації розвитку персоналу на підприємстві є вибір форм
і методів навчання. Усі методи навчання можна умовно поділити на дві групи –
методи навчання персоналу на робочому місці і методи навчання поза робочим
місцем. До основних традиційних методів навчання на робочому місці належать:
інструктаж, учнівство, ротація, наставництво, метод ускладнених завдань та ін. [3].
Зазвичай, в ІТ галузі користуються найбільшою популярністю методи
внутрішнього навчання, тобто наставницва та учнівства. Розвиток персоналу на
підприємстві є більш ефективним, оскільки зміст навчання в таких випадках
пристосований до потреб компанії на даний момент. Однак, в галузі ІТ технологій в
деяких випадках необхідне залучення зовнішніх консультантів, адже саме так
працівники можуть здобути абсолютно нові знання, а отже і підвищити
конкурентоспроможність підприємства [4].
Перевірка навичок та вмінь, що здобув персонал в результаті навчання в
ІТ галузі зазвичай проводиться у вигляді будь-якої форми контролю знань по
закінченню навчання або ж безпосередньо у процесі виконання обов’язків і
використання на практиці набутих знань.
В ІТ компаніях важливо враховувати такі показники як збільшення обсягів
прибутку, впровадження нових ідей та технологій в межах спеціалізації працівника,
підвищення продуктивності тощо.
Отже, всі вище зазначені етапи розвитку персоналу в організації при їх
правильній реалізації дадуть змогу позитивно вплинути на ефективність роботи
ІТ компанії та рівень її конкурентоспроможності, що є надзвичайно актуальним в
сучасних ринкових умовах.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Попри наявність відповідного інституційного середовища щодо розвитку агроінфраструктури в Україні, існує ряд вагомих проблем в частині заготівлі, що суттєво
відображається на ресурсозатратах сільськогосподарських підприємств та,
відповідно, високій собівартості виготовленої ними продукції.
Досліджуючи галузеві особливості функціонування агропромислового
комплексу, науковець А. Атамас поділяє інфраструктуру аграрної сфери за
функціональним призначенням на виробничу і соціальну, відзначаючи особливу
значимість останньої. Він стверджує, що в галузевій структурі АПК
інфраструктурна сфера зосереджує 8,7% чисельності промислово-виробничого
персоналу, 11,0% вартості основних виробничих фондів і концентрує 5,8%
загального обсягу продукції комплексу, в т. ч. виробнича інфраструктура –
2,9% [1; 2].
Розділяючи відзначену її домінантність, вважаємо доцільним введення
соціальної відповідальності, як вагомої обов’язкової компоненти в інституційне
середовище функціонування сільськогосподарських підприємств, що відобразиться
підвищенням соціальних норм між учасниками агробізнесу та стане вагомим
елементом удосконалення інфраструктури аграрної сфери, адже соціальна
відповідальність та соціально-відповідальний бізнес є невід’ємною частиною
сьогодення.
Термін соціальна відповідальність має двояке значення. З однієї сторони, це
дотримання суб’єктами суспільних відносин вимог соціальних норм. З іншої (у
випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи порушує
суспільний порядок) соціальна відповідальність полягає в тому, що суб’єкти
зобов’язуються нести доповнюючий обов’язок особистого чи майнового
характеру [3].
Соціальна відповідальність в агро-бізнесі в першу чергу повинна
відображатись у:
– дотриманні прав людини;
– дотриманні вимог законодавства;
– захисті навколишнього природного середовища;
– прозорості та підзвітності;
– дотриманні міжнародних норм поведінки;
– діловій та корпоративній етиці;
– співпраці із зацікавленими сторонами.
Розроблена «Cтратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в
Україні на період до 2020 року» виділяє необхідність розвитку соціальної
відповідальності бізнесу в Україні яка зумовлена наступними чинниками:
– низький рівень корпоративної культури;
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– правовий нігілізм і деформація правової свідомості;
– низький рівень усвідомлення суспільством ролі бізнесу;
– термінологічна (нормативна) невизначеність;
– закритість українських компаній для широкої громадськості;
– нерівномірне врахування інтересів зацікавлених сторін [4].
Ідея соціальної відповідальності уже стала невід’ємною рисою системи
управління підприємницькою діяльністю в сучасній бізнесовій практиці передових
країн світу.
Ефективний розвиток агро-бізнесу в бік більшої цивілізованості неможливий
без трансформації соціально-економічної взаємодії всіх стейкхолдерів. Реалізація
концепції
соціальної
відповідальності
дозволить
встановити
взаємну
відповідальність влади, бізнесу та громади, збалансувати їх інтереси в єдиному
соціально-економічному просторі. Ця складна комплексна проблема включає
застосування сучасних методів, принципів управління з метою залучення все
більшої кількості учасників: соціальне і приватно-державне партнерство,
саморегулювання, некомерційні організації, а також застосовувані на практиці
стандарти системи менеджменту соціальної відповідальності [5; 6].
Отже, на нашу думку, введення соціальної відповідальність, як вагомої
обов’язкової
компоненти
в
інституційне
середовище
функціонування
сільськогосподарських підприємств, відобразиться підвищенням соціальних норм
між учасниками агробізнесу та стане вагомим елементом удосконалення
інфраструктури аграрної сфери в контексті забезпечення соціально-економічної
безпеки.
Варто підкреслити, що концепція соціальної відповідальність стосується не
окремих суб’єктів чи учасників бізнесу, а кожного з нас. Тому ми всі повинні
пам’ятати про свій обов’язок оцінити власні наміри та здійснювати вибір поведінки
відповідно до норм, що відображають інтереси суспільного розвитку, а у випадку
порушення їх – обов’язок звітувати перед суспільством і нести покарання.
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ЦИФРОВІЗАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В НОВИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Процеси на підприємствах відбуваються завжди і будуть відбуватися тому,
що ‒ це систематичний та послідовний рух, який приносить певні результати
(економічні, кадрові, операційні), як позитивні так і негативні або ж це певний
алгоритм пов’язаних завдань чи операцій, що потрібні для досягнення результату.
Цифровізація змінює підхід до ведення бізнесу, а також вимоги до
використовуваних інформаційних технологій: систем управління маркетингом,
продажами і сервісом; телефонії і мессенджерам; системам документообігу і
управління персоналом; облікових систем і безлічі інших корпоративних додатків.
Цифрові технології необхідні для зростання та підвищення ефективності
українського бізнесу, а в деяких секторах вони стають основою товарних
(продуктових) та виробничих стратегій. Їх перетворююча сила змінює традиційні
моделі бізнесу, виробничі ланцюжки та обумовлює появу нових продуктів та
інновацій. Цифровізація для України носить позитивний соціальний характер, адже
зосереджена на поліпшенні якості інфраструктури соціального забезпечення, якості
соціальних послуг, організації прозорості та адресності соціальної допомоги та
скорочення витрат [6, с. 39, 76].
Підприємства, які вирішили використовувати цифровізаційні інструменти в
усіх відділах та департаментах підприємства та за його межами, як правило, вносять
радикальні зміни в свою роботу, що приносять суттєві бізнес-переваги (рис. 1).
Надамо деякі пояснення до наведеної схеми. Трансформаційні зміни діяльності
підприємств передбачає цифровізацію ключових блоків їх діяльності: комерційної
діяльності; бізнес-процесів; бізнес-моделі. Кожний блок складається з різних
елементів. Ці елементи утворюють набір складових цифрової трансформації. Термін
«трансформація» означає перетворення, перевтілення, зміну виду, форми,
властивостей чого-небудь [7, с. 47].
Виходячи із визначення трансформації можемо узагальнити визначення
«цифрова трансформація». У нашому розумінні це нова ринкова модель, яка змушує
підприємства, організації та компанії кардинально змінюватися, адаптуючись до
сучасних умов та вимог ведення бізнесу.
Цифрова трансформація ‒ це масштабні технологічні та організаційні
перетворення бізнесу: кардинальне підвищення ефективності бізнесу, формування
нових бізнес-моделей, створення інноваційних продуктів та послуг.
Аналізуючи цифрові можливості на вітчизняних підприємствах, то жодне
підприємство ще не трансформувало повністю дев’ять елементів. Тор-менеджери
обирають серед запропонованих блоків лише ті, що, на їхню думку, є важливими та
функціональними для підприємства. Цифровізаційні можливості є важливою
складовою цифрової трансформації діяльності підприємства, що сприяє його
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перетворенню за напрямами функціонування. Розглянемо детально блоки цифрової
трансформації діяльності підприємства та їх складові.

Рис. 1. Схема запровадження цифровізації на підприємстві та її наслідки
Джерело: розроблено автором

Трансформація комерційної діяльності включає три елементи:
1. Розуміння переваг та очікувань.
2. Персоналізація продажів. Підприємства використовують цифрові
3. Моделювання взаємовідносин.
Незважаючи на те, що трансформація комерційної діяльності є ключовим
аспектом цифрової трансформації підприємств, здійснення трансформації
внутрішніх операційних бізнес-процесів також виступає пріоритетним завданням
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при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень в умовах цифрової економіки,
складовими якої виступають:
1. Цифровізація бізнес-процесів.
2. Віртуалізація індивідуальної роботи співробітників.
3. Транзакційні системи продуктивності.
Рівень деталізації ефективності бізнес-процесів також збільшується за
результатами аналізу динаміки показників діяльності підприємств співробітниками.
Трансформація бізнес-моделі, як і попередні два блоки, включає також три
складових елементи:
1. Бізнес-модель підприємств з частковими цифровими змінами.
2. Бізнес-модель нових цифрових підприємств.
3. Адаптивна бізнес-модель підприємств з урахуванням тенденцій цифрової
глобалізації (аутсорсінг).
Цифрозаційні можливості включають чотири складових елемента, що
утворюють фундаментальний блок для цифрової трансформації, а саме:
1. Уніфікація даних і бізнес-процесів.
2. Гнучкість ІТ-рішень.
3. Використання аналітичних інструментів.
4. Інтеграція бізнесу та ІТ.
Усі ці трансформації призведуть до бізнес-переваг:
1. Використання нових ринкових можливостей. Цифровізація дозволить
агропідприємствам краще адаптуватися до умов середовища і розвиватися швидше
ніж раніше. Тобто якщо агропідприємство має високий рівень цифровізації, воно має
можливості скористатися своїми ринковими перевагами швидше ніж конкурент.
2. Покращення якості обслуговування. Цифровізація покращує всі аспекти
обслуговування клієнтів та сприяє його персоналізації. Це є найкращим фактором
формування, зберігання та розвитку звʼязків з клієнтами, які необхідні для
довгострокового успіху в агресивному, висококонкурентному середовищі.
3. Оптимізація бізнес-процесів. За допомогою засобів автоматизації,
цифровізація дозволяє спростити та прискорити бізнес-процеси за рахунок
виключення затримок, які повʼязані в основному із впливом людського фактору. Як
наслідок ‒ скорочуються операційні витрати і підвищується ефективність роботи
персоналу.
4. Розширення меж охоплення впливом підприємства. Цифрові технології
дозволяють підприємствам аграрного сектору контролювати та використовувати всі
форми цифрових каналів. За допомогою цього агропідприємствам можна розширити
цільову (контактну) аудиторію, а також збільшити межі регіонального охоплення
впливом в інтересах підприємства.
У свою чергу трансформаційний вплив та позитивні бізнес-переваги призведуть
до розвитку підприємства, який на внутрішніх ринках, так і на міжнародних, і що
характеризується основними компонентами як: зростання доходів власника акцій
підприємства, максимізація прибутку підприємства та конкурентоздатність.
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Клочківський О.В.
аспірант кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Національного авіаційного університету
м. Київ, Україна
НЕПРОФІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ,
ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Останнім часом на ринку функціонування транспортних підприємства
відбуваються дуже серйозні проблеми, пов’язані, в основному, з наступними
процеси:
– масове старіння техніки;
– відсутність економічних перетворень;
– стагнація процесів всіх видів транспорту;
– відсутність структурних змін;
– дефіцит сучасного технічного обладнання;
– прогресивне зростання сучасних технологій, і відповідне,зменшення
конкурентоздатності транспорту.
Слід зазначити, що не зважаючи на перераховані проблеми, транспортні
перевезення сьогодні є одним з найбільш важливим видом діяльності, який впливає
на економічний розвиток Країни як на внутрішньому так і на міжнародному
ринках [3].
Доведено, що існує дуже багато шляхів вирішення даних проблем, як за
допомогою економічних складових (підвищення якості транспортної продукції) так і
організаційних (реформування галузі) [1].
На нашу думку, одним з найбільш ефективним варіантів вирішення даних
питань є використання непрофільної діяльності, як нових підходів та принципів до
розвитку маркетингової системи підприємств транспорту, що сприятиме
підвищенню ефективності діяльності галузі в даному секторі.
Визначено, що непрофільна діяльність, як зазвичай, основується на
диверсифікації та вимагає чіткої маркетингової підтримки. Тобто, створенні нових
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підходів та принципів до розвитку маркетингової системи підприємств транспорту,
що сприятиме підвищенню ефективності діяльності галузі в даному секторі [2].
Проведений нами аналіз показав, до таких видів непрофільної діяльності
належать:
1. Для авіаційного транспорту – діяльність, пов’язана з обслуговуванням
повітряного судна при виконанні польотів необхідних для здійснення пропонованих
повітряних перевезень і послуг;
2. Для автомобільного транспорту – діяльність структурних автотранспортних
підприємств, що надають додаткові послуги для забезпечення основного процесу
перевезень на автомобільному транспорті;
3. Для залізничного – діяльність відокремлених підрозділів, пов’язана з
виконанням ряду допоміжних операцій та організацією виробництв, продукція
(послуги) яких використовується переважно для потреб експлуатаційної діяльності
залізниць.
Доведено, що найбільшу виручку від непрофільної діяльності на залізничному
транспорті приносять саме ці послуги: бронювання і продаж проїзних документів;
надання для відпочинку залів підвищеної комфортності; надання комп’ютерних
послуг. Тому для якісного функціонування сервіс-центри слід розміщувати в
вокзальних комплексах і мати в своєму розпорядженні наступне:
– зали комплексного обслуговування пасажирів, де виконуються сервісні
послуги: бронювання, продаж і доставка проїзних документів, оформлення
зберігання і доставка багажу і ручної поклажі, довідково-інформаційні послуги,
поштово-телеграфні послуги, комп’ютерні і поліграфічні послуги, надання різних
видів зв’язку та інших послуг;
– зали відпочинку з відповідним обладнанням, в тому числі і для забезпечення
пасажирів харчуванням;
– зал для проведення пасажирами ділових бесід;
– окремі приміщення для зберігання багажу і ручної поклажі, а також для
адміністративно-управлінського апарату;
– приміщення для проведення санітарно-гігієнічного обслуговування;
– площадку для відстою автомобілів.
Для вдосконалення авіаційної галузі необхідне удосконалення сервіс-центрів,
які повинні приймати постійно активну участь в удосконаленні виконання
непрофільних транспортних послуг, в підвищенні їх якості. Для цього необхідно [4]:
1. Вибір місця в салоні літака (вибір улюбленого місця, біля вікна, біля
проходу, зі збільшеним простором для ніг тощо);
2. Здійснення спеціального сервісу в літаках;
3. Бронювання готелів по всьому світу;
4. Оплата додаткового багажу.
В результаті аналізу джерел формування доходів від основної діяльності на
автомобільному транспорті встановлено, що вони залежать від двох основних
показників:
– кількості пасажирів, що обслуговуються на автовокзалі та автостанціях
(відрахування від виручки від проданих квитків, збір за попередній продаж квитків,
збір за бронювання квитків);
– доходи непрофільної діяльності (оренда від звичайної діяльності, збір за
прибуття та відправлення м/н автобусів, доходи від кімнат відпочинку для водіїв,
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збір за відстій, частково доходи від кафе, доходи від туалетів, плата за зберігання
багажу, кошти від страхування пасажирів).
Отже проведений нами аналіз ловів, що непрофільна діяльність сьогодні є
одним з найбільш ефективним засобів підвищення конкурентоздатності
транспортних підприємств. Крім того необхідно зазначити, що широке коло задач
транспортного сервісу потребує постійних наукових та інженерних підрахунків,
удосконалення діючих і створення нових методів, систем технологій і техніки в
пасажирських перевезення, що і буде результатом наших подальших наукових
досліджень.
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Лихопьок Д.П.
аспірант кафедри економіки промисловості
та організації виробництва
Українського державного хіміко-технологічного університету
м. Дніпро, Україна
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ІНДУСТРІЇ
ЯК НОВОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Суспільний інтерес к процесам діджиталізації, досягнень штучного інтелекту та
швидкого розвитку сучасних інформаційно–комунікаційних технологій обумовлює
необхідність наукового підходу к розгляду розповсюдженого тренду «Індустрія 4.0»
як нового етапу розвитку економіки.
Термін «Індустрія 4.0» вперше був сформульований німецькими вченими і
бізнесменами у 2011 р. як не лише нові технології, але «абсолютно новий підхід до
виробництва, засіб підвищення конкурентоспроможності обробної промисловості
Німеччини через посилену інтеграцію кіберфізичних систем або CPS у заводські
процеси» [1].
У своєму первісному варіанті «Індустрія 4.0» спиралася на кіберфізичні
системи, які самі настроюються на виконання нових завдань, самі себе
обслуговують, аналізують і самі змінюють технологічний процес у залежності від
поставлених перед ними завдань. У результаті цього, на думку розробників, повинно
відбуватися взаємодія між виробничими потужностями підприємства і виробленими
ними товарами без безпосередньої участі людини з їх адаптацією під нові потреби
споживачів. Матеріальний світ об’єднується з віртуальним і народжуються нові
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кіберфізичні комплекси. Причому вченими ставилося завдання досягти настільки
глибокої і автоматизованої взаємодії, що споживач товарів міг практично в онлайні
моніторити виробництво свого замовлення.
Вказана ідея глибоко інтегрованих і максимально інтелектуальних виробничих
систем досить швидко завоювала світ. США взяли приклад Німеччини і в 2014 році
компанії General Electric, AT&T, Cisco, IBM і Intel створили Консорціум
промислового інтернету (Industrial Internet Consortium). В Японії створено
Національний інститут просування цифрової економіки і цифрового суспільства
(Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community, JIPDEC). Подібна
ініціатива є і в Китаї.
Протягом останніх років спостерігається все більша автоматизація процесів та
етапів виробництва: цифрове проектування, автоматизація замовлення необхідних
компонентів у потрібній кількості, контроль їх поставки, моніторинг шляху готового
продукту від складу на фабриці до магазину і до кінцевого клієнта. Горизонтальна та
вертикальна інтеграція різних інформаційних технологій, створення нових кіберсистем та штучного інтелекту, вихід застосування технологій за рамки
промисловості до сфери міської інфраструктури (Smart City), освіти, охорони
здоров’я, тощо, все це змінює бізнес-моделі та способи ведення бізнесу.
Феномен зміни бізнес-моделей сучасних підприємств завдяки технологіям
викликав появлення терміну «4th industrial revolution» («4-та промислова
революція»), маючи на увазі що ті самі технології породжують зміни в багатьох
сферах суспільного життя й ці зміни породжують новий етап розвитку суспільства,
що суттєво відрізняється від попередніх.
Необхідно відзначити, що за класичною економічною наукою перша та друга
промислові революції (за сучасною термінологією – Індустрія 1.0 та 2.0 відповідно)
пов’язані та обумовлені з’явленням нової технології загального призначення.
Технологія загального призначення – це така технологія, яка сама по собі не
збільшує ефективність і результативність діяльності підприємства, однак на її основі
можна створити інші технології, які в свою чергу дозволяють збільшити
ефективність і результативність підприємницької діяльності.
У світовій економіці виділяють дві технології загального призначення:
 перша технологія (X III в.) – це механізація виробництва з використанням
парової енергії або Індустрія 1.0;
 друга технологія (XX в.) – це масове виробництво, засноване на розподілі
праці та використанні електрики або Індустрія 2.0.
Кожна з цих технологій вимагала створення свого окремого технікоекономічного укладу (оточення), що і стало появою самостійного етапу розвитку
промислового виробництва.
Багато економістів вважають, що після винаходу комп’ютеру та розвитку
інформаційних технологій (1970–2000 рр.) також сформувалась технологія
загального призначення – електроніка та ІТ для автоматизації виробництва
(Індустрія 3.0). Отже, більшість науковців погоджується, що слідом за
загальновизнаними Індустріями 1.0 та 2.0 суспільство фактично вже перенесло та
засвоїло наслідки Індустрії 3.0 та знаходиться на порозі нових еволюційнотехнологічних явищ [2, с. 58–59].
Таким чином, можна зробити висновок, що Індустрія 4.0 (у вузькому сенсі) – це
сукупність нових технологій та моделей виробництва, які використовуються
головним чином, в промисловості. З іншого боку, термін «4-та промислова
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революція» – це наслідок розвитку та синергії декількох базових інформаційних
технології, в результаті впровадження яких очіку ються революційні зміни. К таким
базовим технологіям експерти відносять:
1) Інтернет речей (Internet of Things, IoT), де Інтернет використовується для
обміну інформацією не тільки між людьми, але і між різними «речами», тобто
машинами, пристроями, датчиками і т. д., як без участі людини, так і при його
активної участі. Різновидом IoT є промисловий (індустріальний) інтернет речей
(Industrial Internet of Things, IIoT), який обумовлює створення повністю
автоматизованих виробництв без участі людей. Роль персоналу при цьому зводиться
до контролю роботи машин і реагування на екстрені ситуації;
2) цифрові екосистеми, які складаються з різних фізичних об’єктів, програмних
систем і керуючих контролерів, що дозволяють уявити таку освіту як єдине ціле, де
традиційні інженерні моделі гармонійно співіснують з комп'ютерними;
3) аналітика великих даних (Data Driven Decision) або Великі дані (Big data) –
величезні обсяги інформації, що накопичуються в результаті «оцифровування»
фізичного світу, можуть бути ефективно оброблені тільки сучасними потужними
комп'ютерами, із застосуванням хмарних обчислень і технологій штучного інтелекту
(Artificial Intelligence). В результаті людина, яка контролює процес отримує
оброблені дані, максимально зручні для сприйняття, аналізу і ухвалення рішень;
4) відкриті для користувачів складні інформаційні системи, які можуть
виконувати функції управління бізнес-процесами, інтеграції інтернету речей в
фізичні бізнес-процеси, аналізу і прогнозування стану обладнання і т. д.;
5) впровадження 3D-друку, друкованої електроніки, застосування розподілених
реєстрів (технології блокчейн), використання віртуальної і доповненої реальності і
створення автономних високоінтелектуальних мобільних роботів.
За прогнозами ВЕФ (Всесвітнього Економічного Форуму), більшість вище
Напзгаданих технологій, що можуть створити Четверту революцію, стануть широко
розвинутими до 2027 року [3].
Наприкінці можемо зробити висновок, що вказані тенденції в значній мірі
формують майбутнє суспільно-економічних процесів. Але вимушені погодитися з
критиками, які наполягають, що промислова революція в класичному розумінні на
теперішній час ще не відбулась, вказані поточні зміни – це лише розвиток та
вдосконалення інформаційних технологій, а терміни «Індустрія 4.0» та «Четверта
промислова революція» є маркетинговою трендовою назвою.
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ПОТЕНЦІАЛ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ
Сьогодні, коли в Україні відбуваються суттєві соціально-економічні зміни,
спричинені реформами в політичній та економічній сферах країни, триваючою
зовнішньою агресією з боку Російської федерації, падінням рівня життя та
споживання населення, відбуваються зміни і в вітчизняній торговельній сфері
загалом, в діяльності вітчизняних торговельних підприємств зокрема. Окрім цього, в
умовах поширення ринкових відносин та загострення конкурентної боротьби на
вітчизняному ринку питання конкурентоспроможності торговельного підприємства
стає доволі актуальним, адже для збереження лідируючих позицій підприємства
повинні вдаватись до швидких та інколи нетрадиційних змін в організації
управління, запровадження різноманітних інновацій та оновлення форм продажу,
безперервного підвищення рівня якості обслуговування, характеристик продукції та
послуг.
Про важливість торговельних підприємств для вітчизняної економіки держави,
її соціальної політики та ринкової спрямованості економіки, а також безпосередньо
для споживачів свідчать такі їх особливості:
по-перше, торговельні підприємства займають значну частку в структурі
валового внутрішнього продукту держави;
по-друге, торговельні підприємства є майданчиками, де відбувається
проведення товарно-грошових та торговельно-обмінних операцій, передача
продукції від сфери виробництва до сфери споживання, безпосередньо до
споживача;
по-третє, торгівля є специфічним видом економічної діяльності, з певними
особливостями ведення бізнесу, специфічними ризиками;
по-четверте, торгівля представляє собою найбільш розвинену форму ринкових
відносин в економіці держави, де діють реальні ринкові регулятори економіки.
В своїй праці «Управління торговельним підприємством» І. Бланк визначив
торговельне підприємство як первинну, основну ланку сфери торгівлі, її самостійний
господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи, що створений для закупівлі,
реалізації, а також зберігання товарів, надання різного роду супутніх послуг з метою
задоволення потреб ринку та отримання прибутку [1]. Подібна позиція
простежується і у визначенні Г. Іванова: «торговельне підприємство – це
самостійний господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, який на основі
використання майнового комплексу і особливої організаційної побудови з метою
задоволення потреб ринку та одержання прибутку здійснює закупівлю, зберігання і
реалізацію покупцям товарів, які відповідають їх потребам» [2, с. 12].
Як видно з наведених вище визначень дефініції «торговельне підприємство»
всіх їх переважно об’єднує зазначений в визначеннях юридичний аспект діяльності
торговельних підприємств. З огляду на це, ми вважаємо, що торговельне
підприємство за своєю суттю є платформою проведення товарно-грошових та
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торговельно-обмінних операцій, передачі продукції від сфери виробництва до сфери
споживання, безпосередньо до споживача, у формі самостійного господарюючого
суб’єкту, основною метою якого є отримання прибутку.
Що стосується дефініції «потенціал конкурентоспроможності торговельного
підприємства», то тут на підставі здійсненого нами можна виділити наступні
підходи до її визначення: системний, стратегічний, компетентнісний, порівняльний
(компаративний), інтерактивний, ресурсний.
Водночас, на підставі здійсненого аналізу нами було розроблено власне
визначення «потенціалу конкурентоспроможності торговельного підприємства»
(рис. 1), за яким потенціал конкурентоспроможності торговельного підприємства –
це сукупність ресурсів, властивостей, здатностей, можливостей та переваг,
комплексне використання яких дозволяє торговому підприємству отримати більших
переваг, що формуються в поточному періоді, у конкурентному ринковому
середовищі над конкурентами як в поточному періоді часу, так і в середньо та
довгостроковій перспективі, в тому числі за рахунок можливостей виникаючого
синергетичного ефекту, що відображається у відповідних показниках діяльності
(обсяг товарообігу, кількість постійних клієнтів, розмір прибутку та інші).

Рис. 1. Базова структура формування потенціалу конкурентоспроможності
торговельного підприємства та факторів впливу на нього
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МЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У КОМПАНІЯХ
Кризові явища у сучасній економіці зумовлюють необхідність грунтовних
досліджень як формалізованих, так і неформалізованих засад управління ризиками.
Аналіз теоретичних засад та практики ризик-менеджменту виявив глибинне
ментальне підґрунтя процесу управління ризиками у компаніях реального сектору
економіки, вкорінене у національних культурах, зокрема, «колективному без
свідомому».
Проте, незважаючи на евристичну значущість даної тематики, вона не
висвітлюється у вітчизняній науковій літературі з ризик-менеджменту та не
міститься у рекомендаціях аналітиків щодо розвитку українського ринку
телекомунікацій. Відповідно, компанії не виділяють у корпоративній культурі
культуру прийняття ризиків та не стимулюють її розвиток. Така тенденція свідчить
про домінування технократичного підходу до управління ризиками в українських
телекомунікаціях. Хоча аналіз зарубіжних наукових досліджень, зокрема,
представників Мічиганського університету, засвідчив, що рівень розвитку культури
прийняття ризиків корелює з національними та соціокультурними традиціями
ведення бізнесу. В американській організаційній культурі співробітникам компаній
рекомендується йти на ризик. Реверсивні культури не передбачають відкритого
обговорення персоналом проблем, пов’язаних з ризиком.
Сприйняття ризиків залежить як від характеру ризикової ситуації, так і від
усвідомленості про характер загрози та рівня самооцінки людини. У свою чергу
самооцінка залежить від віку, освіти, культури та навколишнього середовища.
Американські дослідники зазначають, що жінки рідше йдуть на ризик, ніж чоловіки,
молодь та люди віком 35–45 років – частіше, ніж люди похилого віку, що впливає на
організаційну культуру компанії. Існує розрив в оцінці й сприйнятті ризиків між
різними віковими групами, а також залежно від рівня освіти та місця проживання –
мешканці провінції менш схильні ризикувати, ніж жителі столиці та великих міст
(дослідження у США). Водночас, з підвищенням рівня доходів та освіти готовність
йти на ризик знижується.
Бізнес Азії спирається на колективістській культури і, отже, за оцінками
західних фахівців, азіатські підприємці більш схильні до ризику, адже вони можуть
отримати підтримку своїх соціальних мереж / сімей / кланів у випадку невдачі.
Індивідуалізм підвищує ступень ризику, адже передбачає дії людини згідно з її
інтересами. Колективізм оперує стандартними інтересами на ринку потреб,
зорієнтований на певну моду поведінки у групі, що обмежує свободу, проте знижує
ризик. Для менш індивідуалістської азіатської культури характерна орієнтація на
делегування представникам вищої влади для прийняття ризиків, пов’язних з
ризиками.
Сучасний бізнес реалізується у «суспільстві ризику». Зміни культури відношень
та поведінки впливають на сприйняття ризику. На корпоративну культуру прийняття
ризиків опосередковано впливають релігійні та ментальні настанови суспільства –
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віра у Долю, фаталізм і т. ін. Зниження рівня готовності йти на ризик, труднощі із
формуванням корпоративної культури прийняття ризиків, пов’язані з
ідентифікацією себе як жертви процесів, що не управляються, значної частини
суспільства. За Н. Луманом (Niklas Luhmann. Der Begriff Risiko. 1991), процес
усвідомлення ризику у сучасному суспільстві супроводжується суб’єктивним
усвідомленням людини як жертви, об’єкта маніпулювання зовнішніх сил.
Водночас, одна з психологічних проблем корпоративного ризик-менеджменту
полягає у тому, що більшість компаній, зокрема телекомунікаційних, не оцінює свої
ризики як катастрофічні, мотивуючи безпечним виробничим/технологічним циклом.
У суспільстві мають формуватись тенденції / «культура безпеки», що забезпечують
позитивне «ризикове тло» для бізнесу, розвиток як «толератності до ризику», так і
«супротив сприйняття ризику».
Для розвитку культури прийняття ризиків у компаніях ринку телекомунікацій
також є сенс урахувати гендерні особливості у сприйнятті ризику, схильності до
ризику та ризиковій поведінці персоналу, насамперед, менеджерів. Дані аспекти
складають окреме поле досліджень. У цьому контексті є сенс спиратись на
засадничу статтю Е. Шварца «Підприємництво, новий жіночий Frontier»
(Entrepreneurship: A New Female Frontier, 1976) та комплекс досліджень, що
з’явились після 1983 р. Дослідження у даному контексті здійснювались здебільшого
у Великій Британії та США за напрямками: гендерні різниці у процесі прийняття
рішень (Brush, 1992), стать та ризик (Густафсон, 1998), кореляція між гендером та
схильністю до ризику та особливостями його сприйняття (Бріндлі, 2005).
У вітчизняній науці кореляція між гендерним статусом та процесом управління
ризиками не знайшла відображення, що робить цей напрямок перспективним для
вивчення.
Зазначені аспекти свідчать, що тенденція до стандартизації ризик-менеджменту
має корелювати з урахуванням ментальних засад управління ризиками. На підставі
аналізу психологічних, зокрема, поведінкових особливостей реагування на ризик,
можлива розробка ефективних стратегій адаптації персоналу компаній до ведення
бізнесу в ризикових умовах.
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СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
На сьогодні актуальним для розвитку концепції стратегічного маркетингу є
дослідження його теоретичних та методологічних положень з метою поглиблення
формату «інструментальності» стратегічного маркетингу. Це дозволить
промисловим підприємствам визначати заходи для превентивного нівелювання
можливих дисфункцій маркетингової діяльності та обґрунтовано формувати
пріоритети стратегічного розвитку підприємств. Нині реалізація маркетингових
стратегій підприємств базується на комплексі маркетингу як наборі критично
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значимих факторів маркетингової діяльності. У практичних умовах цей підхід
звужує можливості стратегічного маркетингу для реалізації стратегічних цілей
діяльності підприємства, оскільки не враховує принципи та функції стратегічного
маркетингу і не дозволяє оцінити економічну доцільність маркетингових досліджень
[1, с. 46–47].
Коли підприємство стикається з певними проблемами – не досягнуто
стратегічної мети; знижуються обсяги продажу та прибуток тощо, то виникає
необхідність певних стратегічних змін. Найчастіше підприємства шукають
екстенсивні шляхи, оскільки очікується, що збільшення вдвійче кількості продавців
або рекламного бюджету дасть відповідне збільшення обсягів продажу. На практиці
ж такі дії найчастіше спричиняють зменшення прибутку і не призводять до бажаного
результату, адже отриманий раніше досвід впливає на шаблонність дій,
передбачуваність для конкурентів, негнучкість.
Тому, для кардинального покращення результатів діяльності слід іноді
виходити за рамки бізнесу, шукати принципово нові напрями його зростання та
ефективного функціонування. Стратегії зростання – це стратегії, спрямовані на
збільшення масштабів діяльності, а саме – на збільшення обсягів збуту, розширення
географічної представленості, товарного асортименту. В ситуації, коли певні
проблеми не можуть бути вирішені на нижчих рівнях управління, тобто в рамках
сфери відповідальності малого або середнього циклу управління маркетинговою
діяльністю, то керівництво підприємства має найвигідніший вибір [2, с. 236–237].
Значного поширення набув маркетинг взаємодій як подальший розвиток
соціально-етичної концепції маркетингової діяльності, передбачаючи досягнення
цілей фірм з задоволення потреб не лише споживачів і суспільства в цілому, але й
постачальників, посередників і навіть конкурентів. В межах маркетингу взаємодій
стосунки фірм-виробників з конкурентами набувають нових форм. З теоретичної
точки зору, пошук таких форм спирається на сучасну багатоаспектну
характеристику маркетингу, який представляють по-різному:
– по-перше, як принцип поведінки підприємства, який полягає в послідовному
спрямуванні всіх пов’язаних з ринком рішень на вимоги і потреби перед усім
споживачів (маркетинг як принцип управління підприємством);
– по-друге, як засіб досягнення переваг у споживачів в порівнянні з
конкурентами за допомогою комплексу спеціальних ринкових заходів (маркетинг як
засіб);
– по-третє, як систематичний пошук рішень, що спирається на сучасний
інструментарій (маркетинг як метод);
– по-четверте, як спосіб задоволення попиту [3, с. 19].
Формування варіантів стратегічної поведінки, доцільних в умовах ринку
промислових товарів України доцільно базувати на принциповій позиції стосовно
того, що успішна діяльність підприємства на ринку промислової продукції можлива
за умови повноцінного задіяння усієї сукупності взаємопов’язаних економічних
механізмів, а також формування і реалізації системи маркетингового
інструментарію. Відсутність або неналежне функціонування хоч би однієї ланки в
системі розвитку підприємства супроводжується негативними мікроекономічними
змінами, деформаціями в побудові виробничих стосунків, продуктивних сил тощо,
що зрештою впливає на конкурентоспроможність і динаміку розвитку підприємства.
З огляду на це, варіанти стратегічної поведінки, доцільної в умовах ринку
промислових товарів України, слід обирати на основі аналізу наступних критеріїв.
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Вибір оптимального варіанту реалізації маркетингової стратегії (конфігурації та
змісту заходів у межах стратегії), з можливих альтернатив формування
маркетингової стратегії може бути застосована будь-яка, залежно від конкретних
умов діяльності, можливостей і перспектив окремого підприємства, для якого
розробляється стратегія. Найбільш доцільна для реалізації стратегія повинна
відповідати характеру змін зовнішнього середовища і можливостям самого
підприємства пізнавати і усвідомлювати зміст цих змін [4, с. 115].
Кожне підприємство зацікавлене в ефективному управлінні своєю
маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому потрібно знати, як аналізувати ринкові
можливості, відбирати цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу
й успішно управляти впровадженням у життя маркетингових заходів. Таким чином,
стратегія маркетингу – це комплекс базових рішень, спрямованих на досягнення
мети фірми з урахуванням власних можливостей, а також факторів навколишнього
середовища. Саме ефективна маркетингова стратегія допоможе підприємству
функціонувати у несприятливому зовнішньому середовищі.
Аналізуючи приклади вибору та застосування різних стратегій різними
фірмами, можна говорити про велику різноманітність маркетингових стратегій.
Незважаючи на те, що базова мета функціонування всіх фірм на ринку однак –
одержання прибутку, не існує єдиної маркетингової стратегії щодо її досягнення, яка
була б прийнятна для всіх фірм. Існує велика кількість різноманітних стратегій, які
класифіковано за певними ознаками з метою спрощення пошуку необхідної. При
формуванні маркетингової стратегії слід враховувати цілі підприємства, наявні
ресурси, позицію фірми на ринку, стан попиту, загальноекономічні показники
підприємства [5, с. 238–239].
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Фінансова стійкість є багатогранною та унікальною категорією, оскільки дає
змогу зробити оцінку діяльності підприємства з погляду стабільного і
конкурентоздатного положення на ринку. Позитивні значення показників фінансової
стійкості є підґрунтям для нормального функціонування підприємств і поступового
зростання їх економічного потенціалу. Фінансова стійкість підприємства є однією з
головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності підприємства.
Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність
операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну
інформацію для інвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати
за своїми боргами і зобов’язаннями.
Економічна стійкість – це комплексне поняття, що пов’язане зі здатністю
зберігати цілісність та рівновагу в умовах негативних та позитивних впливів
різноманітних внутрішніх і зовнішніх факторів завдяки ефективному використанню
ресурсів підприємства. Є недоцільним зведення економічної стійкості лише до
фінансової стійкості, оскільки вона включає такі вагомі фактори впливу на
господарюючий суб’єкт, як ділова активність та стійкість персоналу [1, с. 649–650].
Оскільки фінансово-економічний стан будь-якого господарюючого суб’єкта
економіки безпосередньо пов’язаний з величиною власного капіталу, стає
очевидним, що фінансово стійкий розвиток зумовлює економічне зростання. Отже,
поступальний приріст власного капіталу у формі валової додаткової вартості і є
економічним зростанням, що становить фінансово збалансовану стійкість у часі
[2, с. 9].
Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, за якого підприємство здатне
забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції,
самофінансування, рівновагу між власними та залученими засобами, відносну
незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури, партнерів, кредиторів та
інвесторів. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка
фінансового стану підприємств. Недостатня фінансова стійкість може призвести до
неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку
виробництва і взагалі основою діяльності. Надлишкова фінансова стійкість виступає
гальмом для розвитку, оскільки, збільшується надлишкові запаси і резерви
підприємства.
Як фінансовоекономічна категорія фінансова стійкість виражається системою
відносних і абсолютних показників. Наявні методики аналізу фінансової стійкості
підприємства передбачають проведення досліджень у декілька етапів. Залежно від
завдань аналізу і тлумачення поняття «фінансова стійкість» порядок розрахунку
показників у різних літературних джерелах відрізняються [3, с. 40–41].
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У системі складових елементів стійкості підприємства фінансова стійкість
займає одне із головних місць. Тому необхідним є пошук шляхів досягнення певного
ступеня фінансової стійкості підприємства. Для забезпечення фінансової стійкості
функціонування підприємства у перспективі необхідно визначати конкретний рівень
фінансової стійкості та здійснювати її кількісну оцінку. Велике значення мають
визначення «певного ступеня» фінансової стійкості, низки чинників, що
обумовлюють межу стійкості, обгрунтованості методичних підходів до її оцінки,
особливо в умовах економіки кризового періоду. Кожне підприємство має визначити
межу своєї фінансової стійкості. Недостатня фінансова стійкість підприємства може
призвести до його неплатоспроможності, а надлишкова – сприятиме створенню
«зайвих» запасів та резервів, у зв’язку з чим зростуть витрати на їх утримання,
спостерігатиметься недоотримання прибутку та гальмування темпів економічного
розвитку підприємства.
Визначення стандартизованої межі фінансової стійкості є складним процесом.
Кожне підприємство функціонує та здійснює свою операційну діяльність в умовах
певного економічного середовища. Умови функціонування підприємства
визначаються фазою розвитку економічної системи. Щодо підприємства генерує
низка чинників макроекономічного характеру, на які підприємство впливати не
зможе, але зворотний їх вплив на ефективність діяльності підприємства, його
ліквідність, платоспроможність і тим більше фінансову стійкість досить значний. На
кожному етапі розвитку підприємства вплив чинників макроекономічного характеру
є значним, але особливо їх значущість зростає на такій стадії розвитку системи, як
економічна криза. Чинники макроекономічного характеру впливають на всі без
винятку підприємства, проте характер їх впливу на фінансову стійкість залежить від
специфіки діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання [4, с. 36].
Узагальнюючи методологічні та методичні принципи визначення фінансової
стійкості, в сучасній науковій літературі, концептуально економічну сутність
категорії фінансової стійкості підприємства можна визначити як аналітичну
інтерпретацію загальної характеристики фінансового стану підприємства, ступеня
залежності підприємства від залучених джерел фінансування, стану підприємства,
коли за рахунок власного капіталу покриваються кошти, що вкладені в необоротні
активи, не допускається невиправдана дебіторська та кредиторська заборгованості та
вчасно здійснюються розрахунки зі своїми зобов’язаннями. Окрім цього, важливим є
наявність нерозподіленого прибутку на підприємстві, а також характеристика стану
його фінансових ресурсів, результативність їх розміщення й використання, при
якому забезпечується розвиток виробництва тих чи інших сфер діяльності на основі
зростання прибутку й активів.
У зв’язку із загостренням фінансових проблем на багатьох підприємствах
країни значна увага повинна приділятися моніторингу фінансової стійкості, який
передбачає забезпечення механізму постійного спостереження за рівнем фінансової
стійкості в умовах нестабільного функціонування сучасного підприємства. Метою
розробки системи моніторингу фінансової стійкості є своєчасне виявлення величини
та причин зниження її рівня, пов’язаного з погіршенням фінансового стану
підприємства, а також розробка та прогнозування заходів щодо коригування певних
напрямків фінансово-господарської діяльності з метою нормалізації та підвищення
фінансової стійкості суб’єкта господарювання. Слід зазначити, що підходи
виявлення та оцінки кризового розвитку підприємства та застосування заходів щодо
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його фінансової стабілізації залежить від розуміння сутності питання та визначених
завдань дослідження [5].
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Протягом багатьох років актуальною є проблема фізично та морально
застарілої бази основних фондів машинобудівного комплексу України. Не дивлячись
на велику кількість наукових дослідженьу у цьому напрямку, фактично немає
практичних результатів та напроти спостерігається подальший занепад галузі.
Проблема
зношення
основних
виробничих
фондів
підприємств
машинобудування є однією з ключових проблем економіки України. Дані Державної
служби статистики свідчаться про те, що ступінь зносу основних виробничих фондів
машинобудвного комплексу сягає близько 55% [1].
Низький рівень конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках,
значний ступінь негативного впливу на навколишнє середовище, збільшення
енергомісткості виробництва та низька якість продукції, це все є підставами
стверджувати, що необхідно розробити чітку стратегію для проведення
технологічного оновлення підприємств машинобудівного комплексу України.
Говорячи про розробку стратегії варто відзначити, що саме мається на увазі під
цим терміном.
У своїх працях Генрі Мінцберг зробив висновок, що стратегія – це принцип
поведінки або слідування певній моделі поведінки. Він визначає стратегію як
комбінацію п’яти «П» [2, с. 10]:
 стратегія – план, керівництво, орієнтир або напрямок розвитку, шлях із
сьогоднішнього у майбутнє;
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 стратегія – принцип, поведінка або слідування деякій моделі поведінки;
 стратегія – позиція, визначення положення організації у зовнішньому
середовищі і відносно своїх головних конкурентів;
 стратегія – перспектива, або за Пітером Друкером це «теорія бізнесу даної
організації»;
 стратегія – прийом, особливий маневр, що застосовується з метою
перехитрувати суперника або конкурента.
М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі визначають стратегію як детальний
всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення
місії організації і досягнення її цілей [3, с. 231].
У контексті дослідження технологічного оновлення найбільш доречним буде
використання саме значення стратегії як моделі, в ході втілення у життя якої,
відбуватимуться кількісні та якісні зміни у показниках підприємств машинобудівної
галузі.
Основними складовими стратегії технологічного оновлення є по-перше
виділення основних проблем кожного окремо взятого підприємства галузі з
визначенням необхідної форми проведення технологічного оновлення, а по-друге
розробка етапів його проведення.
Вибір та обґрунтування форми технологічного оновлення машинобудівного
підприємства відбувається виходячи з цілей і завдань цього оновлення (рис. 1).
Потреба в оновленні тільки активної частини ОФ
Технологічне оновлення
Ні

Так
Необхідна повна заміна обладнання
Так

Ні

 Технічне переозброєння;
 Модернізація;
 Технічне оновлення

Технічне
переозброєння
 Технічне оновлення;
 Модернізація

Реконструкція

Необхідно розширити функціональні можливості
обладнання
Ні

Так
Модернізація

Оновлення

Рис. 1. Типологія і обґрунтування вибору форми проведення технологічного
оновлення підприємства
Незалежно від того, яку форму технологічного оновлення було обрано для
конкретного підприємства або галузі в цілому виділяють наступні етапи його
проведення:
 проведення діагностики та аналізу техніко-технологічного стану;
 визначення напрямів та масштабів технічного переозброєння;
 формування стратегії проведення технологічного оновлення;
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 впровадження обраної технології;
 оцінка ефективності обраної стратегії.
Перший етап передбачає здебільшого проведення оцінки принаймні трьох
ключових показників діяльності підприємства: це оцінка технологічного стану
основних виробничих фондів, їх відповідність сучасним вимогам рівню науковотехнічного прогрессу та оцінку якості продукції що виготовляється. Другий етап
направлений на дослідження виявлених у ході оцінки тих чи інших негативних
аспектів. Деталізація другого етапу може складатись з таких елементів як:
дослідження останніх науково-технічних розробок, ноу-хау, патентів у галузі
машинобудування, проведення аналізу передового вітчизняного та зарубіжного
досвіду технологічного оновлення, а також впровадження сучасних розробок, або
навіть стимулвання працівників до розробки власних пропозицій що до оновлення
ОВФ та раціональзаторської діяльності для модернізації та покращення якісних
характеристик виробничих потужностей підприемства.
Як ми бачимо, процес розробки стратегії технологічного оновлення вимагає
грунтовних досліджень технологічного стану, оцінки, прогнозування та аналізу
результатів впровадження тієї чи іншої форми оновлення, що тягне за собою
необхідність залучення інвестицій, та з огляду на масштаби необіхідного
технологічного оновлення залучення державної підтримки та фінансування для
оновлення матеріально-технічної бази однієї з основних галузей економіки України.
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ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ НА КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Рівень корпоративної безпеки українських підприємств в значній мірі залежить
від своєчасної реалізації захисних заходів, спрямованих на протидію, або ж
адаптацію до впливу зовнішніх та внутрішніх загроз [1, с. 56]. Проведене теоретичне
дослідження дозволило виявити, що проблемі оцінювання загроз для корпоративної
уваги залишається поза увагою науковців. В нечисленних публікаціях автори
обмежуються переліком можливих загроз.
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Важливими базовим моментом при оцінюванні загроз є їх розгляд лише в
окремому спектрі. В більшості наукових публікаціях розглядаються загрози, які
безпосередньо впливають на корпоративну безпеку підприємства. Такий підхід
можна вважати недостатньо вірним, адже за таких умов суб’єкти безпеки в
більшості можуть здійснювати оперативні або ж тактичні заходи. На нашу точку
зору, необхідним є розширення спектру можливих загроз, тобто беручи до уваги й
такі, що виникають на регіональному, національному й на міжнародному рівнях.
Вони в певний момент часу можуть не мати безпосередній вплив на корпоративну
безпеку підприємства, але в середньостроковій або ж довгостроковій перспективі
стануть джерелом виникнення загроз, які будуть об’єктом уваги суб’єктів безпеки.
Підґрунтям цієї позиції стала ієрархічна модель зовнішнього середовища
запропонована З. Шершеньовою [2, с. 34], в якій виділено два рівні:
макросередовище (міжнародне, національне, регіональне) та мікросередовище.
В макросередовищі три підрівні визначаються своєю сукупністю загроз, які частково
пов’язані між собою, тобто вони певним чином масштабуються.
Узагальнюючи можна стверджувати, що оцінювання динаміки та
прогнозування впливу загроз на усіх рівнях забезпечує своєчасне розроблення та
реалізацію захисних заходів із оптимізацією необхідного ресурсного забезпечення.
Продовжуючи розгляд цього аспекту, доцільно зазначити, що стосовно загроз на
мікрорівні суб’єкти безпеки організовують спеціальні дослідження та застосовують
методи отримання та опрацювання інформації, а щодо макрорівня, то достатнім є
отримання даних із відкритих джерел із чітким відстеженням ключових змін в
параметрах розвитку світових ринків, формування та наповнення державного та
місцевих бюджетів, окремих урядових програм та стратегій розвитку секторів
національної економіки. Вірним є й підхід, коли загрози макро- та мікрорівня
розглядають у сукупності, але визначають різні пріоритети реагування, а також
відстежують зв’язки між ними, тобто будують карту загроз та забезпечують
систематичне оновлення параметрів такої моделі. Ключовим є не лише створення
такої карти, а саме оперативне оновлення інформації, оскільки за дуже короткий
проміжок часу загроза із третім рівнем пріоритетності може перейти на перший
рівень, а її реалізації спричинити суттєві втрати для підприємства. Саме цей аспект
покладено в основу методичних засад оцінювання загроз (рис. 1).
Основою першого етапу є якісні інформація, яка формується в системі
обліково-аналітичного забезпечення підприємства і яка застосовується суб’єктами
безпеки для моніторингу зовнішніх та внутрішніх загроз. Потребує уточнення, що ця
система формує й певну частину інформації про зовнішнє середовище, зокрема
рівень платіжної дисципліни контрагентів, купівельну спроможність споживачів,
взаємодію із правоохоронними та фіскальними органами, співпрацю із місцевими
громадами і т. д. Окрім цього, зміни в зовнішньому середовищі можна
відслідковувати послуговуючись відкритими джерелами інформації, в окремих
випадках замовляючи послуги у суб’єктів зовнішньої безпеки, або ж створюючи
власний підрозділ конкурентної розвідки.
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Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище

База даних

Етап встановлення й ідентифікації
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зовнішніх загроз
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Формування карти
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зв’язків між загрозами

Аналітичний етап

Оцінювання корпоративної
безпеки підприємства

Ієрархічне
впорядкування загроз

Побудова моделі впливу загроз на
корпоративну безпеку підприємства

Координаційний етап
Прогнозування впливу
загроз на рівень
корпоративної безпеки

Розроблення сценаріїв
реалізації захисних
заходів

Внесення змін в стратегію та уточнення тактики
забезпечення корпоративної безпеки підприємства

Рис. 1. Основні етапи оцінювання впливу загроз
на корпоративну безпеку підприємства
Аналітичний етап є логічним продовженням попереднього і полягає в
ієрархічному впорядкуванні внутрішніх та зовнішніх загроз із представленням
результатів у вигляді моделі. Коротко розглянемо суть цього етапу, розпочавши із
обґрунтуванням необхідності ієрархічного впорядкування загроз. Підставою є та
обставина, що одночасна увага суб’єктів безпеки до всіх загроз є неможливою.
Потрібно визначити ту сукупність, яка може спричинити найбільш суттєвіші втрати.
За таких умов поділ на зовнішніх та внутрішні може бути опущений, а за основу
береться необхідність та здатність протидіяти. Із переліку визначених на
попередньому етапі загроз формується обмежена сукупність. Тобто у порівнянні із
попереднім етапом відбувається звуження кола загроз, посилюється концентрація
уваги на окремих з них.
Третій етап – координаційний, будучи продовження попереднього, передбачає
узгодження результатів моделювання впливу загроз із результатами оцінювання
105

корпоративної безпеки. Низький рівень безпеки за певної функціональною
складовою та наявність, або ж посилення впливу однієї чи кількох загроз, є
підставою для розроблення та реалізації захисних заходів. На нашу точку зору,
досягнення високої ефективності забезпечення корпоративної безпеки можливе за
рахунок не лише оперативного реагування, а перш за все розроблення тактики й
формування стратегії.
Узагальнюючи, доцільно ще раз підкреслити, що результати оцінювання загроз
формують необхідне інформаційне підґрунтя не лише для реалізації захисних
заходів, але й внесення змін в діяльність підприємства для збільшення ефективності
його фінансово-господарської діяльності та адаптації у відповідності до динаміки
процесів у сфері здійснення бізнесу, протидія яким є неможлива або ж недоцільна.
Отримані результати створюють базис для удосконалення процесу забезпечення
корпоративної безпеки шляхом розроблення відповідних механізмів та вибору
найбільш доцільної стратегії.
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СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ
НА СТАН ЗАЙНЯТОСТІ В КРАЇНІ
Обсяг зайнятості в секторі туристичних послуг залежить як від характеру
послуг, так і від загальноекономічних і специфічних чинників, що впливають на
попит на туристичні послуги. У ХХ ст. туризм перетворився на соціальнеекономічне явище, коли відбулося становлення масового туризму, і стала інтенсивно
формуватися індустрія гостинності. На думку вчених чисельність туристів у
порівнянні з минулим століттям збільшилася у 20 разів.
Більш того, види туризму стали дуже різноманітними, навіть види
внутрішнього туризму: лікувально-оздоровчий, лижний, рекреаційний, водний,
етнічний, паломницький, пригодницький, аграрний. «Сучасна фінансова та
політична криза в нашій державі, а також нестабільна ситуація на популярних
іноземних курортах змушує вітчизняних туристів відмовлятися від подорожей за
кордон та тим самим популяризувати внутрішні туристичні маршрути та напрямки»
[2, с. 151].
Так, поряд з традиційним екскурсійним туризмом або подорожами, що
робляться для відпочинку і лікування, став розвиватися діловий туризм – поїздки,
пов’язані з виконанням професійних обов’язків. Діловий туризм рік від року набуває
все більшого значення. Поїздки відбуваються з метою відвідування об’єктів, які
належать фірмі або представляють для неї певний інтерес; для проведення ділових
переговорів, для пошуку додаткових каналів постачання і збуту, для обстеження
ринку, і т. д. Крім того, до сфери ділового туризму відноситься організація різних
конференцій, семінарів, симпозіумів тощо, що те ж складає вагому долю
внутрішнього туризму.
На даний час внутрішній туризм є однією з дохідних галузей господарства, яка
динамічно розвивається у господарському комплексу. На частку туризму припадає
близько 10% світового валового національного доходу. Так, у 2018 р. кількість
міжнародних прибуттів досягло нової відмітки 1,4 міліарда, а країни Європи
продемонстрували за минулий рік зріст туризму на 6% або 713 мільонів прибуттів.
Наприкінці 90-х років XX ст. дохід від обслуговування туристів і екскурсантів
зайняв друге-третє місце після автомобільного та нафтового бізнесу.
У деяких країнах таких, наприклад, як Єгипет, Швейцарія, Австрія доходи від
туризму стали основним джерелом бюджету. За надходженнями від міжнародного
туризму, згідно з даними Всесвітньої туристської організації, у 1998 р. лідирували
США, Італія та Франція [3, c. 9]. За 1990–2010 рр. число туристів у світі збільшилось
у двічі, що сприяло зростанню кількості робочих місць в індустрії гостинності.
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У кінці ХХ ст. індустрія гостинності була безпосередньо пов’язана з зайнятістю
130 млн чоловік (або одного з 15 чоловік, зайнятих у світовому виробництві).
Сьогодні гостинність з фундаментального поняття людської цивілізації в останні
часи перетворилася на могутню індустрію, що об’єднує підприємства, які надають
різні послуги з прийому, розміщення та обслуговування гостей [1, с. 134].
Оскільки туризм охоплює безліч різноманітних секторів економіки і
характеризується різноманітними зв’язками між туристським сектором і іншими
секторами економіки, то точно оцінити чисельність працівників, зайнятих в сфері
туризму, дуже складно. Для оцінки можемо використовувати завищені оцінки, що
відповідають рівню і і характеру соціально-економічного розвитку країни.
У країнах, що розвиваються в сфері туризму створюється більше нових робочих
місць, ніж в інших галузях економіки. У багатьох невеликих країнах вплив туризму
на зайнятість є визначальним, оскільки більше 50% працездатного населення
залучено в діяльність, яка прямо чи опосередковано пов’язана з туризмом в певну
пору року. Так, постійний попит на робочу силу в сфері обслуговування туристів у
Турції в значній мірі вирішує проблему поточного безробіття.
Туризм є помітною галуззю економіки, пов’язаної з обслуговуванням все більш
різноманітних соціально-культурних потреб населення та вносить помітний
позитивний внесок у вирішення проблеми зайнятості. На даний час туризм є
індустрією гостинності, що охоплює різні організації: готелі, мотелі, гостьові
будинки, ресторани, кафе, магазини туристських товарів, парки відпочинку, клуби
та інші організації сфери туризму і відпочинку, що надають соціальні та персональні
послуги. В рамках зазначених передумов існує ряд факторів, що сприяють розвитку
внутрішнього туризму і впливають на стан зайнятості в країні:
• специфіка попиту на туристичні послуги;
• еластичність попиту в зв’язку з різноманітними формами туризму;
• стан попиту різних сегментів користувачів туристичних послуг
• вартість та якість туристичних послуг.
Наявність зазначених факторів розширює потреби в туристських послугах,
зростає обмінний потенціал індустрії гостинності, що позитивно позначається на
обсягах зайнятості, оскільки багато видів діяльності в сфері туристичних послуг є як
і раніше трудомісткими. Саме кількість наявних і новостворюваних робочих місць є
одним з найважливіших економічних показників вкладу тієї чи іншої галузі
економіки в народне господарство.
Стан ринку праці в Європі викликав підвищений інтерес до забезпечення
зайнятості населення саме через розвиток індустрії гостинності. У Франції туризм є
одним з головних генераторів появи нових робочих місць. За даними Всесвітньої
туристської організації комплексне обслуговування одного туриста еквівалентно
створенню 9 нових робочих місць, вартість яких в кілька разів нижче в порівнянні з
іншими галузями народного господарства.
Виділяють прямий і непрямий ефекти зайнятості, викликані розвитком туризму.
Прямий ефект зайнятості пов’язаний перш за все з безпосереднім обслуговуванням
туристів. Непрямий ефект зайнятості проявляється в сфері торгівлі, банківських,
страхових та інших послугах, супутніх безпосереднього щодо обслуговування
туристів. Як показав досвід Швейцарії та Німеччини, непрямий ефект зайнятості
побічно залежать від туризму. Робочі місця в туристичних засобах розміщення
викликають мультиплікативний ефект зайнятості. Крім того, непрямий ефект
зайнятості від розвитку туризму виникає в зв’язку з тим, що на ринок сфери туризму
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працюють підприємства різних галузей господарства, що випускають товари для
відпочинку, спортивного та культурного призначення. З розвитком туріндустрії
завжди відбувається пожвавлення в таких секторах економіки, як транспорт, зв’язок,
будівництво, торгівля, сільське господарство, машинобудування, виробництво
товарів народного споживання.
Таким чином, необхідність розвитку сектора туристичних послуг сприяє
підвищенню рівня освіти, що перекликається з розвитком сфери освітніх послуг.
Туризм вимагає вдосконалення системи медичного обслуговування, тим більше що
розвивається оздоровчий туризм, що також відбивається на непрямої зайнятості.
Крім того, впровадження нових засобів поширення інформації також впливає на
стан зайнятості населення. Тому, як вище зазначалося, у багатьох країнах світу саме
за рахунок туризму створюються нові робочі місця.
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ПОСИЛЕННЯ АСИМЕТРІЇ ТРУДОВИХ ДОХОДІВ ОСВІТЯН
ЯК СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ
Економічна система України включає в себе ряд життєво важливих елементів,
вихід яких з режиму нормального функціонування може привести їх у стан
підвищеної нестійкості і некерованості і тим самим спровокувати порушення
існуючих в країні умов економічної безпеки.
Істотний вплив на економічну безпеку держави робить зростання соціальноекономічної диференціації рівня добробуту населення [1].
Нерівність в глобальному масштабі залишається на неприйнятно високому
рівні. Коефіцієнт Джині в глобальному масштабі становить 0,70 [2]. Незважаючи на
те, що в останнє десятиліття спостерігалося невелике зниження цього показника в
зв’язку з повільним зростанням чисельності середнього класу в країнах, що
розвиваються, світова економічна криза негативно впливає на рівень доходів
середнього класу і малозабезпечених верств населення в багатьох країнах.
Нерівність уповільнює темпи відновлення і зростання економіки, а також негативно
позначається на інвестиційній активності.
До недавнього часу багато країн віддавали перевагу заходам стимулювання
економічного зростання за допомогою ринкових механізмів, приділяючи дуже
незначну увагу політиці щодо подолання асиметрії трудових доходів. В останні два
роки, однак, більшість економістів прийшли до висновку про те, що більш
рівномірний розподіл доходів сприяє економічній стабільності, підтримці стійких
темпів зростання, соціальній згуртованості в суспільстві [1].
В Огляді світового економічного і соціального становища відзначається, що в
останні десятиліття помітно зріс рівень нерівності всередині країн. Більшість
населення світу живе в країнах, в яких показники нерівності в 2010 році були вище,
ніж в 1980 році. Використовувані в Огляді оновлені стандартизовані показники
свідчать про те, що в Азії ця нерівність зросла і досягла рівня Латинської Америки,
яка залишається самим неблагополучним з точки зору нерівності регіоном світу.
Якщо в країнах Європи (включно з Російською Федерацією і східноєвропейськими
країнами з перехідною економікою) нерівність різко посилилася в 1990-х роках, то в
країнах Північної Америки і Океанії помітне збільшення нерівності спостерігалося з
1980-х років [4].
Збереження високого рівня нерівності в протягом тривалого часу ускладнює
підтримку економічного зростання. Дані емпіричних досліджень, проведених
нещодавно Міжнародним валютним фондом (МВФ), показують, що в країнах з
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більш високим рівнем нерівності вище імовірність того, що періоди економічного
зростання виявляться менш тривалими [3]. Як в розвинених країнах, так і в країнах,
що розвиваються, зростання нерівності пов’язано з надмірним використанням
моделей споживання та інвестування, які фінансуються шляхом залучення
позикових коштів, які могли потім служити фактором виникнення фінансових і
економічних криз. Високі показники асиметрії, як правило, супроводжуються також
зниженням обсягу інвестування в людський капітал (зокрема, в освіту і охорону
здоров’я), у зв’язку з чим ускладняється підтримання економічного зростання.
В умовах посилення нерівності економічне зростання дає і меншу віддачу в
плані скорочення масштабів убогості. Крім того, було встановлено, що концентрація
активів веде до неоптимального розподілу ресурсів, при якому в галузі
матеріального виробництва направляється недостатній обсяг капіталовкладень [2].
У Report on the World Social Situation 2018 («Доповідь про світове соціальне
становище 2018 року») підкреслюється, що тривале збереження високого рівня
асиметрії усередині країн становить серйозну проблему в соціальному плані, яка
позначається на добробуті не тільки тих, хто знаходиться на нижніх щаблях шкали
розподілу доходів, а й тих, хто знаходиться на її верхніх щаблях [6]. Асиметрія
обмежує можливості соціальної мобільності. Крім того, накопичені дані, що свідчать
про те, що групова (або горизонтальна) асиметрія веде до підриву соціальної
згуртованості та служить благодатним ґрунтом для виникнення політичних і
громадянських хвилювань, дестабілізації і зниження рівня безпеки населення [2].
У багатьох країнах, що розвиваються, і розвинених країнах протягом останніх
трьох десятиліть спостерігається різке падіння частки заробітної плати в загальному
об’єму доходів. У 1980 році загальний обсяг трудових доходів, включаючи так
званий змішаний доход, в який входить дохід від індивідуальної трудової діяльності
і самостійної зайнятості, становив близько 62% валового обсягу світового
виробництва; проте до 2018 року цей показник знизився до 54%. Таке різке
скорочення трудових доходів на глобальному рівні за визначенням означає
відповідне збільшення в світовому валовому внутрішньому продукті (ВВП) частки
доходу від капіталу. З огляду на значну частку доходів від капіталу, одержуваних
10% населення з найбільшим доходом, це серйозне зрушення від трудових доходів
до доходів від капіталу є чинником збільшення асиметрії в доходах домашніх
господарств і окремих осіб [5].
Враховуючи те, що доходи від зайнятості є основним джерелом існування для
більшості звичайних домогосподарств, доходи домогосподарств у значній мірі
визначаються статусом членів домогосподарства на ринку праці. Як короткострокові
флуктуації рівня безробіття, так і більш фундаментальні зміни (наприклад,
зростання зайнятості жінок або збільшення сегментація ринку праці) впливають на
статус зайнятості домогосподарств. Таким чином, зміни на ринку праці – важливі
драйвери нерівності.
Треба підкреслити, що допустимий, оптимальний, суспільно прийнятний рівень
нерівності стимулює економічне зростання. В той же час надмірна, аномальна
нерівність створює загрози, антагонізує, дезорганізує суспільство. Перехід за
«червону межу» – критичний рівень нерівності – породжує фрагментацію соціальної
структури суспільства, величезну кількість автономних та ізольованих один від
одного шарів і груп, підриває рівень суспільної солідарності і в результаті
призводить до соціальної ізоляції, відторгнення різних категорій громадян з
громадського життя.
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Посилення асиметрії трудових доходів говорить про низький рівень соціальної
орієнтованості економічної системи в країні, що, в свою чергу, створює загрозу її
економічної безпеки. У зв’язку з цим в Україні вкрай необхідне проведення
ефективної соціальної політики, стратегічним трендом якої буде спрямованість на
зниження рівня асиметрії оплати праці.
Отже, ефективна державна політика передбачає обґрунтовану, обмежену,
зрозумілу і прийнятну для суспільства диференціацію доходів. Відповідно, завдання
влади – зниження асиметрії за допомогою, насамперед, політики доходів.
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РОЛЬ ІНСТИТУЦІЙ ТА ІНСТИТУТІВ
У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ПРАЦІ
Ситуація на ринку праці є ключем до формування належного рівня життя
широких верств населення, забезпечення соціальної злагоди, створення
громадянського суспільства і середнього класу, розвитку людського потенціалу
загалом. Адже розвиток ринку праці є важливою передумовою економічного
зростання національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності та
покращення показників добробуту. Економічне зростання створює передумови для
збільшення зайнятості та доходів населення, підвищення продуктивності праці.
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Інституції та інститути мають вирішальне значення для функціонування ринків
праці та соціальних систем з точки зору поєднання належного економічного та
соціального управління.
Вцілому, інститути, що регулюють ринок праці охоплюють:
– організації, що формують умови і обмеження поведінки індивідів;
– законодавство у сфері господарської діяльності економічних суб’єктів;
– моральні норми, звички, традиції, що впливають на поведінку людей на ринку
праці;
– інформаційне забезпечення суб’єктів ринку праці, перш за все щодо наявності
вільних робочих місць та шукачів роботи, їхніх кількісних та якісних характеристик.
Тому, до таких інститутів можна віднести: державну службу зайнятості,
професійні спілки та організації роботодавців; кадрові служби підприємств, кадрові
агенції і приватних трудових посередників; процедури укладання колективних угод і
договорів, порядок вирішення трудових спорів і трудових конфліктів; навчальні
заклади професійної освіти, засоби масової комунікації, центри професійного
навчання і професійної орієнтації та інші.
Основними цілями інститутів ринку праці є:
– забезпечення бажаної спрямованості і пропорцій використання економічних
методів і правових засобів, що мають сприяти створенню і збереженню сучасних
робочих місць, забезпечити активний характер державної політики зайнятості;
– програмно-цільове поєднання загальноекономічної (перш за все
інвестиційної, грошово-кредитної, зовнішньоекономічної, податкової і бюджетної)
політики з політикою зайнятості, забезпечення координації і результативності
відповідних заходів;
– формування системи правових норм і правил щодо поведінки суб’єктів ринку
праці, їх взаємодії, санкцій за порушення;
– інформаційне забезпечення суб’єктів ринку праці, що сприяє професійному
самовизначенню громадян та підбору ними підходящої роботи, роботодавцями –
необхідних працівників, а органами влади – прийняттю обґрунтованих
управлінських рішень;
– об’єднання всіх компонентів регулювання ринку праці у цілісну систему,
координація їх взаємодії, забезпечення оптимальності організаційних структур
ринку праці та їх ефективності.
Можна визначити такі основні групи функцій, які виконують інститути ринку
праці: 1) забезпечення необхідної спрямованості і узгодженості або гармонізації
економічних та правових методів регулювання, надання активного характеру
політиці зайнятості; 2) організаційна взаємодія усіх компонентів регулювання ринку
праці, забезпечення її цілісності та належної спрямованості; 3) сприяння
специфічними засобами формуванню в населення, його окремих категорій і груп
мотивації до продуктивної соціально значимої зайнятості, високої професійної
активності і мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці; 4) допомога
громадянам у пошуку і підборі підходящої роботи, працевлаштуванні на наявні
робочі місця, а роботодавцям – у підборі необхідних працівників; 5) подолання
«непрозорості ринку» та недосконалості інформації для роботодавців і працівників,
суспільства в цілому через створення (насамперед у рамках державної служби
зайнятості) сучасних інформаційних систем, що характеризуються оперативністю,
актуальністю, доступністю і достовірністю відомостей, можливістю інтерактивного
використання, невисокою вартістю; 6) здійснення аналізу процесів і явищ на ринку
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праці, прогнозування розвитку різноманітних аспектів зайнятості, направлення
відповідних «сигналів» особам найманої праці, роботодавцям, державним органам,
всьому суспільству, їх інформування про стан, тенденції і явища, що відбуваються і
можуть відбутися у сфері зайнятості населення з урахуванням глобальних викликів і
можливих внутрішніх загроз.
Ухвалення ефективних управлінських рішень у галузі регулювання ринку праці
потребує якісної статистики щодо усіх аспектів його функціонування. З моменту
формування інституціонального забезпечення національної статистичної системи
органи державної статистики в Україні реалізували цілий комплекс заходів з метою
адаптації міжнародних та європейських стандартів якості офіційної статистики. Так,
однією із позитивних практик функціонування національних статистичних систем
країн Євросоюзу є забезпечення публічного характеру витрат, спрямованих на
реалізацію державної та регіональної політик регулювання ринку праці. Таку
відкритість забезпечує, зокрема, розміщення на офіційному сайті Євростату
адміністративних даних щодо бюджетних витрат у галузі політики на ринку праці.
Водночас, з метою подальшого розвитку національної статистики ринку праці
необхідно вивчити практику міжнародних експертів, які звертають увагу на
можливість розрахунків та публікацію квартальних індексів вартості робочої сили,
удосконалення статистики ринку праці на субрегіональному рівні, показників
сезонної та закордонної трудової міграції, статистики неформального
працевлаштування, участь у спеціальних модульних обстежень робочої сили.
Таким чином, інституційне забезпечення національного ринку праці є частково
сформоване, оскільки недостатньо сформований рівень, відсутність чіткої взаємодії
та якісної роботи різних інститутів та інституцій ринку праці при вирішенні низки
проблем правового, організаційного та економічного характеру в Україні, які
пов’язані з глобалізаційними викликами, євроінтеграційним наміром влади та
вимогами громадянського суспільства, не сприяє його ефективному розвитку та
стримує одержання бажаних результатів. Назріла потреба запровадження нових
засад до інноваційної організації діяльності інститутів ринку праці, які б
продукували населенню традиції самоосвітньої інноваційної діяльності та
неперервної освіти упродовж життя.
Розвиненість інституційного забезпечення є найдієвішою складовою
ефективного функціонування національного ринку праці, яке зорієнтоване на
якомога ширше врахування регіональних особливостей та трудового потенціалу
певної території та на забезпечення конкурентоспроможності робочої сили в
регіонах як на національному, так і світовому рівнях.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
В УКРАЇНІ У 2019 РОЦІ
Бюджетна політика за своєю суттю може виступати одним із основних
драйверів економічного зростання – у випадку забезпечення раціонального
поєднання цілей економічної політики та інструментарію бюджетної політики, так і
стримуючим елементом, у випадку застосування неефективних підходів до її
формування та реалізації.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р було
схвалено Стратегію реформування системи управління державними фінансами на
2017–2020 роки, якою, серед іншого, було виділено кілька ключових проблемних
питань у сфері державних фінансів, зокрема, бюджетно-податкова політика є
непередбачуваною у середньостроковій перспективі (платники податків не знають,
які податки будуть запроваджені найближчим часом, державні установи не знають,
який обсяг коштів буде їм доступний у середньостроковій перспективі, а громадяни
не знають, на які цілі будуть виділятися бюджетні кошти та які послуги вони можуть
отримати), розвиток програмно-цільового методу у бюджетному процесі в Україні
та покращення управління державними інвестиціями стримуються у зв’язку з
неузгодженістю державної політики у середньостроковій перспективі тощо [1].
В Україні ж нереформованість системи стратегічного планування як цілісної
системи, попри прогрес у реформуванні системи середньострокового бюджетного
планування в Україні, обмежує можливості формування повноцінних зв’язків між
бюджетним плануванням та пріоритетними напрямками розвитку держави, а
спрямованість системи управління державними фінансами на здійснення контролю
витрат та реалізацію короткострокових завдань призводить до формального
забезпечення виконання результативних показників, а не ефективного надання
публічних послуг [2, с. 2].
Хоча у сфері реформування державних фінансів зроблено надзвичайно багато,
однак, вказані вище проблеми ще не є повністю вирішеними. Аналізуючи результати
виконання Державного бюджету України за 7 міс. 2019 р., можна визначити такі
ключові виклики:
1. Мінімізація політичного впливу на процеси формування бюджетів. Нині це
проявляється, наприклад, в кількості внесених змін до Закону України про
Державний бюджет України: якщо загальна сума доходів Державного бюджету
України на 2017 р. зросла порівняно з поданим до І читання проектом на
65 млрд грн, то на 2018 рік – на 41 млрд грн, на 2019 рік – лише на 17,7 млрд
гривень.
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2. Чітке дотримання законодавства з питань складання та виконання
бюджетів. Змінами до Бюджетного кодексу України (грудень 2018 р.) було
забезпечено комплексне переформатування підходів до складання та виконання
бюджетів, у тому числі в частині впровадження середньострокового бюджетного
планування, прозорості бюджетного процесу, підвищення ефективності бюджетних
видатків тощо. Однак, на цьому тлі негативним моментом стало невиконання норм
Закону в частині підготовки Бюджетної декларації на 2020–2022 рр., як ключового
документу для складання проекту Державного бюджету України на 2020 р. –
Урядом на розгляд Верховної Ради України її було внесено. Це значно обмежує
можливості для визначення орієнтирів формування проекту Держбюджету України
на 2020 р. На жаль, практика «ігнорування» такого важливого стратегічного
документа не є новою – востаннє парламентом прийнятими були Основні напрями
бюджетної політики на 2013 р. (хоча, Урядом, на відміну від поточного року, такий
документ до парламенту подавався, а останнім – заслуховувався).
3. Забезпечення стабільності державних фінансів, у тому числі забезпечення
послідовності та передбачуваності державної політики у бюджетній сфері,
формуванні податкової та боргової політики, підвищення якості бюджетного
планування та прогнозування як макропоказників, так і на їх основі дохідної та
видаткової частин бюджетів.
За інформацією Мінфіну, доходи держбюджету за 7 міс. 2019 р. зросли на
13,7% р/р до 584,1 млрд грн, а їх виконання становило 97,4% від розпису [2]. За
даними Казначейства, надходження від митних органів у січні-липні 2019 р. склали
лише 90,4% від плану, на що мали вплив міцніший курс гривні до долара США, ніж
було закладено при формуванні бюджету та нижчі, ніж планувалося, надходження
від імпорту. Це може визначатися як додатковий ризик виконання Держбюджету у
2019 р. Вищий, ніж закладався під час підготовки основних макропоказників
(постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555), курс гривні до долара
США має вплив і на формування проекту Державного бюджету України на 2020 р.
Суттєвим викликом під час підготовки проекту Державного бюджету України
на 2020 р. може стати необхідність уточнення податкового законодавства та
законодавства, яке має вплив на формування видаткової частини бюджету.
Наприклад, ст. 27 Бюджетного кодексу встановлено, що Закони України або їх
окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження
бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року,
що передує плановому, – вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду,
що настає за плановим.
4. Підвищення якості планування і здійснення бюджетних видатків, у тому
числі з урахуванням необхідності підпорядкування бюджетної політики інтересам
стратегії розвитку економіки в цілому. Проблемами, які «переходять» з року в рік, є
значна кількість перерозподілів бюджетних коштів – протягом 2018 р. здійснено
понад 100 перерозподілів, у січні-липні 2019 р. – понад 35, та несвоєчасне
затвердження порядків використання коштів, паспортів бюджетних програм (станом
на 27.08.2019 до Казначейства із 506 бюджетних програм, що потребують
затвердження паспортів, надійшло 483 паспортів, хоча строк їх подання сплив ще
14.02.2019) тощо.
5. Підвищення фіскальної спроможності регіонів, продовження роботи з
удосконалення міжбюджетних відносин, зменшення диспропорцій бюджетної
забезпеченості між місцевими бюджетами, створення стимулів для нарощування
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податкового потенціалу територій і ефективного використання бюджетних коштів. За
даними Казначейства, власні доходи місцевих бюджетів (без урахування
міжбюджетних трансфертів) зросли з 101,1 млрд гривень у 2014 році до
281,4 млрд гривень (плановані) у 2019 році (а в цілому – з 231,7 млрд гривень до
556,1 млрд гривень). Однак, місцеві бюджети в подальшому залишаться надзвичайно
залежними від державного бюджету: у 2019 році частка трансфертів з державного
бюджету у загальних доходах місцевих бюджетів планується на рівні 49,4%.
У найближчій перспективі дії органів державної влади мають спрямовуватися на:
підвищення якості прогнозування макропоказників, що є основою для
формування бюджету, поліпшення співпраці між органами, які здійснюють
прогнозування, а також практичне впровадження середньострокового бюджетного
планування на всіх рівнях;
планування бюджетних видатків у взаємозв’язку із державною політикою у
відповідних секторах економіки та підвищення ефективності використання
бюджетних коштів. Одним із елементів реалізації цього завдання може стати
повноцінне впровадження огляду видатків – як нового сучасного інструменту
бюджетного аналізу та управління бюджетними коштами для оцінки ефективності і
доцільності видатків та їх впливу на реалізацію державної політики у відповідних
сферах (у 2019 році реалізується за 9 напрямками у 5 міністерствах), що нині є одним
із найефективніших механізмів контролю видатків у практиці країн-членів ОЄСР;
початку роботи над оновленням Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на основі чіткого аналізу досягнутих результатів та
існуючих викликів;
забезпечення прозорості виконання бюджетів усіх рівнів, у тому числі
продовження роботи з розкриття інформації про стан виконання бюджетів,
удосконалення звітування розпорядників бюджетних коштів про здійснені ними
видатки та досягнуті результати, залучення громадськості до формування
бюджетів – через бюджети участі, тощо.
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ
Історичному виникненню концепції стратегічного управління сприяли численні
зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі, а також виклики і загрози, які ці
процеси створювали в подальшому перед економічними суб’єктами. Установи
різних форм власності прагнули досягти поставлених перед собою цілей всупереч
посиленню нестабільності у внутрішньому та зовнішньому середовищі, загостренню
конкуренції на ринку, розвитку глобалізаційних й інтеграційних процесів. Така
ситуація вимагала змін в організації діяльності компаній, тому відбувалася еволюція
систем управління, внаслідок чого у 60-тих роках XX ст. з’явився стратегічний
менеджмент. Спочатку лише великі компанії мали фінансові та організаційні
можливості розробляти та впроваджувати систему стратегічного управління як
передової методики організації бізнесу. Надалі досвід великих корпорацій, засоби й
методи стратегічного управління почали застосовуватися численними малими та
середніми підприємствами, які функціонували в різних галузях економіки, що
дозволяло їм підвищити рівень конкурентоспроможності та гарантувати отримати
позитивний фінансовий результат в ринкових умовах [2].
Сучасне бачення сутності поняття «стратегічне управління» є досить
неоднозначним, тому у контексті даного дослідження, перш за все, доцільно
розглянути підходи до його трактування як економічної категорії. Cистематизація
наукових поглядів до визначення «стратегічного управління» цьому кінцева мета
функціонування банківської установи досягається завдяки взаємозв’язку між
процесами та підпроцесами, які є основоположними у діяльності організації.
Відповідно до процесного підходу, діяльність банку орієнтована на контроль
результатів виконання дій. Однак процесна теорія вважається тільки похідним
етапом від функціонування системної, так як процес забезпечує існування системи.
Системна теорія націлена на дослідження й аналіз характеристик системи, а
процесна вивчає функціонування системи, тобто лише зміну властивостей.
Отже, на нашу думку, використання системного підходу є більш
обґрунтованим, тому що в цілому банк функціонує як відкрита економічна система,
яка характеризується сукупністю пов’язаних елементів, взаємодія між якими є
необхідною умовою існування фінансової установи. Згідно системного підходу,
головні особливості системи залежать від складу і властивостей її структурних
елементів та забезпечують врахування усіх факторів, які здійснюють вплив на
управлінські рішення. Система реагує на зміни зовнішнього та внутрішнього
середовища, що підтверджує її системний характер. Порушення характеристик
одного елементу впливає на функціонування інших. Також, як і будь-яка економічна
система, розвиток банківської установи проходить різні етапи життєвого циклу,
впродовж яких може відбуватися прогрес чи регрес, що вимагає постійного
удосконалення в управлінні. Тому досить важливо здійснювати аналіз та
прогнозування, моделювати можливі зміни та впливати на них, а також проводити
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контроль за дотриманням цільових орієнтирів розвитку з метою ефективного
управління.
На відміну від інших підходів, цільовий підхід передбачає визначення таргетів,
досягнення яких й визначає специфіку діяльності фінансової установи. Для цього
необхідно визначити довгострокові та середньострокові цілі розвитку та шляхи їх
досягнення. Разом з цим, визначають також поточні цілі, які є більш гнучкими, адже
можуть змінюватися у зв’язку з динамічністю зовнішнього та внутрішнього
середовища. Однак вони визначаються у відповідності до стратегічної цілі та
спрямовані на забезпечення досягнення ефективних результатів дозволяє
виокремити наступні підходи: процесний, цільовий, системний та комплексний.
Процесний підхід передбачає розгляд стратегічного управління як певного
процесу, що складається із послідовності взаємопов’язаних дій. При Узагальнюючи
вищенаведені підходи, можна виділити основні характеристики стратегічного
управління в банку:
– реалізується топ-менеджментом банку з погодженням стратегічних рішень з
акціонерами банку;
– розглядає людський потенціал як системно утворюючий елемент розвитку
банку;
– спрямовує продаж банківських послуг на максимальне задоволення потреб
клієнтів;
– гнучко реагує на зміни мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища з
прийняттям виважених управлінських рішень, які формують додаткові конкурентні
переваги фінансової установи на ринку;
– формує основу для стабільного функціонування банку в середньостроковій та
довгостроковій перспективі, при цьому досягаючи своїх цілей та завдань;
– є нескінченним і безперервним процесом розробки стратегії, її послідовної
реалізації, моніторингу, коригування та контролю;
– вивчає і моделює зміни зовнішнього і внутрішнього середовища і їх вплив на
банк, визначаючи потенційні загрози і можливості;
– своєчасно і відповідним чином реагує на зміни, що відбуваються шляхом
коригування стратегії або навіть зміною стратегічних цілей;
– визначає основні напрямки розвитку банку в відповідності зі стратегічними
цілями [1, с. 45].
Доцільно також зазначити, що стратегічному управлінню як економічній
системі притаманні такі риси:
1) варіативність – розробка альтернативних сценаріїв розвитку комерційного
банку;
2) довгостроковість – стратегічне управління має реалізовуватися на часовому
проміжку від 5 років і більше;
3) творча складова – всебічний підхід до досліджуваних питань і дозволяє поновому використовувати наявну інформацію і можливості для генерування
новаторських стратегій [3, с. 97].
Паралельно з розглянутими вище підходами до розуміння сутності стратегічне
управління, а саме процесного, цільового та системного, в науковій літературі існує
ще певна кількість векторів до визначення характеристик стратегічного управління
банку, що й визначають їх головний зміст (рис. 1).
Отже, підходи до визначення характеристик стратегічного управління
банківською діяльністю є досить різноплановими та їх відмінність полягає у
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формуванні пріоритетів розвитку фінансової установи. Однак вищеописані підходи
неефективно використовувати відокремлено, адже, наприклад, враховувати лише
людський потенціал згідно поведінкового підходу недоцільно. Необхідно також
врахувати довгострокову ціль банку, як наприклад, зростання ринкової вартості
установи, підвищення рівня рентабельності діяльності, охоплення більшої частки на
ринку банківських послуг, розширення спектру фінансових послуг, збільшення
клієнтської бази тощо. Тому досить важливо, щоб банк ставив перед собою
довгострокову стратегічну ціль та залежно від стадій свого розвитку та факторів
впливу обирав різні підходи до стратегічного управління.

Формування та
реалізація стратегії, заснованої на
внутрішніх факторах, на унікальності ресурсів та
організаційних
здібностях
компанії

Управління
системою, її
стійкість залежить
від своєчасності
реакції на зміни
макро- і
мікросередовища.

Ситуаційний
підхід

Ресурсний
підхід

Поведінковий
підхід
Працівник розглядається
як особистість із
власними потребами,
мотивами, цінностями,
відносинами, що
формують його поведінку
та є рушійним фактором
діяльності банку.

Взаємопов’язаний з
системним
підходом.
Здійснення кожного
процесу вимагає
розподілу функцій
та контролю за їх
виконанням.
Функціональний
підхід

СТРАТЕГІЧНЕ
УПРАВЛІННЯ

Маркетинговий
підхід

Основоположним є
поєднання інтересів
самої організації і
інтересів ринку,
пристосування до
кон’юнктурних змін.

Урахування
інтересів
більшості
зацікавлених
осіб, наслідком
чого є
зростання
вартості
акціонерного
капіталу.

Вартісний
підхід
Організаційний
підхід

Головними чинниками в
управлінні є людські,
соціальні фактори та
горизонтальна й
вертикальна стратегічна
координація їх діяльності.

Рис. 1. Підходи до визначення характеристик стратегічного управління
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КЛАСИФІКАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ТА КУРСІВ
ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Державна фінансова політика сталого розвитку є об’єктивним результатом
еволюційної трансформації концепцій розвитку соціально-економічних систем, яка
передбачає поступову відмову від моделей розвитку, заснованих на концептуальних
засадах соціально-економічного розвитку, обмеженого соціальними і екологічними
факторами економічного зростання. Вона відрізняється активізацією міжнародного
співробітництва та обов’язком національних урядів забезпечувати стале зростання
згідно з принципом спільної, але диференційованої відповідальності.
У теорії світової економіки традиційно виділяються три відносно самостійні
підходи в поясненні процесу сталого розвитку: виробничо-економічний, соціальноекономічний, еколого-економічний, які відображали різні аспекти одного і того ж
глобального феномена [1, c. 81]. Залежно від ідентифікації провідного джерела
досягнення сталого розвитку та розподілу пріоритетності між економічними,
соціальними та екологічними цілями і завданнями, в сучасних економічних умовах
можна говорити також і про існування не лише еколого-економічного (який
передбачає первинність екологічної складової над соціально-економічною), а й
економіко-екологічного (за яким головним джерелом досягнення соціальноекономічного сталого розвитку вважається економічна складова). Зокрема, таку
позицію можна знайти у працях М. Фоміної [2, c. 16]. У свою чергу, І. Вахович
[3, c. 55–56] пропонує виділити екологоцентричний, соціоцентричний та
економікоцентричний підходи до розуміння суті сталого розвитку, які, засновані на
пошуку механізмів гармонізації у еколого-економічних чи соціо-економічних
відносинах. На нашу думку, вони також можуть розглядатися як різновиди
державної фінансової політики сталого розвитку, яка формується відповідно до
закладеного в її основу розуміння змісту сталого розвитку, його цілей, завдань та
пріоритетів.
Критичний аналіз вказаних підходів дозволяє стверджувати, що при їх
формуванні не враховано важливий фактор, що визначає характер сталого розвитку
та, відповідно, пріоритетне коло цілей та завдань державної фінансової політики
сталого розвитку, комплекс заходів, методів, інструментів та механізмів щодо їх
досягнення – час. Якщо у короткостроковій перспективі така політика має бути
орієнтована на досягнення пропорційності та збалансованості між фінансовими
інтересами, фінансовими вигодами та доступними фінансовими потоками і рівнем
забезпеченості фінансовими ресурсами усіх суб’єктів національної фінансовоекономічної системи в процесі досягнення цілей сталого розвитку країни, то у
середньостроковому періоді – спрямована на фінансове забезпечення зростання
інноваційного потенціалу економіки та зростання якості життя населення, а у
довгостроковому – вирішення проблеми інвестиційного забезпечення переходу
економіки країни до наукоємного глобального технологічного укладу
постіндустріального суспільства, фінансового забезпечення становлення та розвитку
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цифрової економіки, створення фінансово-економічних умов для переходу країни у
складі світового співтовариства до нового більш стійкого геопланетного
економічного порядку.
У контексті обґрунтування вибору пріоритетних цілей та завдань корисними є
підходи, розроблені Д. Осборн (D. Osborn), Е. Каттер (A. Cutter) та Ф. Юллх
(F. Ullah) [4]. За їх оцінками, пріоритетними цілями сталого розвитку для державної
фінансової політики розвинутих країн світу, розробку дієвих програм досягнення
яких слід розглядати і як головний виклик для національної економічної політики
таких країн, є фінансування протидії зміни клімати (ціль 13), забезпечення доступу
до стабільних, надійних та новітніх джерел енергії (ціль 7) та створення умов для
сталого споживання та виробництва (ціль 12).
Нами запропоновано удосконалений класифікаційний розподіл підходів до
визначення змісту сталого розвитку, який, на відміну від існуючих, передбачає
встановлення відповідності таких підходів системі цілей, на досягнення яких
орієнтовано концепцію розвитку: 1) виробничо-економічний – суто економічні цілі;
2) еколого-економічний та економіко-екологічний – економічні та екологічні цілі,
при цьому відмінність між ними полягає у наданні різної значущості досягненню
цілей певної групи (для еколого-економічного пріоритетними є екологічні цілі, а для
економіко-екологічного – економічні); 3) економіко-соціальний та соціальноекономічний – соціальні та економічні цілі; 4) комплексний – комплексне
збалансоване досягнення економічний, соціальних та екологічних цілей. Залежно від
обраної концепції сталого розвитку державна фінансова політика може бути
реалізована шляхом комбінування виділених концепцій або на основі однієї з
чотирьох концепції такої політики, для кожної з яких нами встановлено певний курс
(головну цільову настанову).
Нами пропонується розрізняти економікоцентричну (спрямовану на фінансове
стимулювання економічного зростання як головного джерела сталого розвитку),
екологоцентричну (орієнтовану на гармонізацію економічних відносин з потребами
охорони навколишнього середовища), соціоцентричну (спрямовану на гармонізацію
соціальних та економічних відносин в суспільстві) концепції державної фінансової
політики та концепцію гармонізованого сталого розвитку (курс, якої передбачає
гармонізацію у соціо-еколого-економічних відносинах в цілому).
При цьому, на нашу думку, кожна з виділених нами концепцій держаної
фінансової політики передбачає розробку та реалізацію такої політики з
урахуванням потреб розвитку на певну часову перспективу: а) у короткостроковій
перспективі реалізуються цілі та завдання економікоцентричної та короткострокової
еколоцентричної
державної
фінансової
політики;
б) середньострокова
екологоцентрична державна фінансова політика й середньострокова соціоцентрична
державна фінансова політика орієнтовані на досягнення цілей сталого розвитку у
середньостроковій перспективі; в) довгострокова соціоцентрична державна
фінансова політика та політика гармонізованого сталого розвитку передбачають
довгостроковий період їх реалізації, що пов’язано із складністю взаємозв’язків
факторів досягнення цільових показників для даних типів фінансової політики.
У процесі формування державної фінансової політики сталого розвитку слід
враховувати взаємозв’язок між певними концепціями (курсами) такої політики,
оскільки ефективна реалізація довгострокової політики, на нашу думку, є
неможливою, якщо у короткостроковій та середньостроковій перспективі не
створено відповідне підґрунтя для успішної реалізації її цілей та завдань.
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Довгострокова фінансова політика вбачається нами як складний комплекс
взаємоузгоджених стратегічних цілей та завдань для різночасових горизонтів
досягнення (короткострокові, середньострокові та довгострокові) та відповідних
програм заходів та засобів з їх реалізації протягом визначеного періоду часу. Тобто,
державна фінансова політика гармонізованого сталого розвитку вимагає послідовної
реалізації економікоцентричної, екологоценричної та соціоцентричної політик, які, з
одного боку, є передумовами для ефективного провадження заходів з гармонізації
економічних, соціальних та екологічних відносин, а з іншого – виступають у якості
її складових, які провадяться на певних етапах реалізації такої політики і мають бути
взаємоузгоджені за цілями, завданнями і механізмами як одна з одною, так і з
політикою гармонізованого сталого розвитку.
З урахуванням викладених пропозицій та гіпотез, нами розроблена контентмодель державної фінансової політики сталого розвитку, яка забезпечує
характеристику типів державної фінансової політики сталого розвитку
(економікоцентричний, екологоцентричний, соціоцентричний та комплексний) у
розрізі базових ознак – курс державної фінансової політики, часовий горизонт
реалізації політики, концептуальний підхід до змісту сталого розвитку, цілі сталого
розвитку, концепція розвитку економіки та суспільства, період поширення
концепції, міжнародне інституційне забезпечення концепції, якими регламентовано
загальні засади провадження відповідної політики, базові положення концепції та
пріоритетні принципи державної фінансової політики. Вона дозволяє ідентифікувати
пріоритетні принципи її реалізації, які визначають характер механізмів фінансового
забезпечення, які мають бути використані з метою реалізації того або іншого курсу
такої політики, тобто необхідний стратегічний комплекс завдань у сфері
задоволення фінансових та інвестиційних потреб досягнення цілей сталого розвитку
відповідно до обраної концепції (курсу) державної фінансової політики. Такі
принципи, на нашу думку, в контексті детермінації механізмів фінансового
забезпечення доцільно розподіляти на такі чотири групи: економічні, екологічні,
соціальні та організаційні, етичні.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ
Фондовий ринок виступає дієвим інструментом інвестиційних процесів у
країнах з ринковою економікою, перерозподілу фінансових ресурсів як у межах
національної економіки, так і в рамках світового господарства. Ефективне
функціонування фондового ринку, використання цінних паперів як інструменту
мобілізації вільних коштів, інвестицій та управління приватними капіталами
потребують створення відповідного економічного порядку, визначення важелів та
інструментів ефективного регулювання ринку цінних паперів.
Фондовий ринок є потужним фактором прискорення науково-технічного
прогресу, удосконалення структури економіки за рахунок сучасних передових
галузей чи виробництв, які оперативно реалізують досягнення науки, техніки і
технології. Сьогодні в Україні триває активний процес розвитку ринку цінних
паперів, формування його інфраструктури. Успіх чого безпосередньо залежить від
створення необхідної правової бази в цій сфері. Проте майже всі операції з цінними
паперами здійснюються на неорганізованому ринку, що не забезпечує дотримання
встановлених законом і правилами процедур. Саме це створює можливості для
нелегального виведення за кордон валюти [1, с. 38].
Недостатній розвиток ринку цінних паперів в Україні залежить від таких
основних причин:
 відсутність логічно завершеної законодавчої бази та депозитарної системи;
 невідповідність окремих елементів вітчизняного фондового ринку
стандартам Міжнародної організації із стандартизації;
 незначні обсяги продажу цінних паперів на фондових і валютних біржах;
 нерозвиненість вторинного ринку;
 відсутність заборони спекуляції на різниці курсів цінних паперів однієї емісії
в різних регіонах;
 невизначеність статусу біржового контракту як документа, що послаблює
правові основи для обліку та переоформлення прав власності в реєстрах і
депозитаріях;
 відсутність стандартів і технічного забезпечення повідомлень про укладену
угоду між торговельними системами та іншими інститутами ринку.
Державне регулювання фондового ринку – це здійснення державою та її
інститутами узгодженої сукупності заходів щодо впорядкування, контролю та
нагляду за фондовим ринком з метою забезпечення його соціальної справедливості,
прозорості, надійності й відкритості та запобігання зловживанням і порушенням на
ньому [2, c. 45].
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У межах своїх повноважень контроль та нагляд за діяльністю фондового ринку
України здійснюють такі органи державної влади: Кабінет Міністрів України,
Верховна Рада України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Міністерство фінансів, Національний банк, Антимонопольний комітет, Фонд
державного майна України та інші державні органи. Відповідно до Закону України
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» [4] державне
регулювання зазначеного ринку здійснює Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, інші державні органи контролюють діяльність учасників
фондового ринку в межах повноважень та компетенції, визначених чинним
законодавством. Така кількість контрольних органів мала б забезпечити успішне
функціонування фондового ринку загалом та саморегулівних організацій зокрема.
Але неузгодженість дій між відомчими організаціями, дублювання функцій,
обмежений доступ до інформаційної бази кожного органу виконавчої влади
стосовно певного учасника фондового ринку стримують розвиток фондового ринку.
І при цьому не можна сказати, що такі функції, як контроль і нагляд, здійснюються
належним чином [3, c. 65].
Специфічним елементом структури державного регулювання фондового ринку
є нагляд, який передбачає:
а) подання періодичної фінансової звітності про свою діяльність усіма
професійними учасниками фондового ринку;
б) аналіз цієї звітності для встановлення відповідності діяльності учасників
фондового ринку вимогам законодавства (зокрема, вимогам майнового та
фінансового стану, ліквідності, фінансової забезпеченості тощо), що має сприяти
захищеності інвестора на фондовому ринку;
в) аналіз будь-якої інформації та відомостей про події, тенденції та явища на
ринку для виявлення ознак порушень законодавства про цінні папери;
г) безпосередній нагляд за діяльністю професійних учасників фондового ринку
у процесі здійснення ними операцій із цінними паперами з метою недопущення
порушень законодавства шляхом участі представників уповноваженого державного
органу в торгових сесіях фондових бірж, позабіржових фондових торгових систем, у
загальних зборах акціонерів тощо.
Контроль передбачає такі заходи:
а) провадження планових та позапланових (цільових – за скаргами та заявами
юридичних і фізичних осіб або ініційованих – за поданням відповідних державних
органів) перевірок діяльності учасників фондового ринку;
б) з’ясування всіх обставин та відомостей щодо факту виявленого порушення
законодавства про цінні папери, збирання та аналіз необхідних матеріалів та
інформації, тобто своєрідне розслідування обставин порушення;
в) створення системи «внутрішнього» контролю шляхом упровадження в
діяльність усіх професійних учасників ринку цінних паперів та їх об’єднань
відповідних процедур самоконтролю [3, c. 69].
Головними завданнями державного регулювання та контролю у сфері розвитку
фондового ринку є запровадження системи інформаційної достатності, звітності та
оцінювання основних його гравців, що досягається шляхом введення ліцензування,
відкриття доступу на фондові ринки сумлінним його учасникам. Ефективне
функціонування інститутів ринку цінних паперів дає змогу підвищити рівень
інвестиційної привабливості економіки України та забезпечить міцний фундамент
для її довгострокового зростання в сучасних глобальних умовах розвитку
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фінансового ринку. Профілактичними заходами з попередження правопорушень, які
мають місце у діяльності учасників фондового ринку, для правоохоронних органів
можуть бути:
1) використання запобіжних заходів відносно можливих правопорушень у цій
сфері;
2) паралельний контроль правоохоронними органами діяльності учасників
даного ринку;
3) встановлення достатнього рівня взаємодії між оперативними і слідчими
органами з цих питань;
4) своєчасний арешт злочинців;
5) запровадження в країні єдиного центру обліку і аналізу оперативної
інформації з цих питань;
6) своєчасний обмін інформацією, стосовно порушень чинного.
Слід зазначити, що проведеним дослідженням не вичерпуються усі аспекти
проблеми забезпечення ефективного державного фінансового регулювання та
контролю діяльності учасників ринку цінних паперів.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP RELATIONS
OF THE STATE AND BUSINESS IN GREAT BRITAIN
The basis for the development of a modern model of public-private cooperation in
Great Britain was laid in 1992 by the creation of the Private Financing Initiative
(hereinafter – IPF), which became the first systematic program aimed at promoting publicprivate partnership (hereinafter – PPP), government lending to the private sector.
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The development of the IPF was based on the principles of effective risk sharing and
return on investment, effective value for money, as well as the main forms of
implementation of IPF projects – life cycle contracts, that is long-term contracts for
financing the operation of infrastructure facilities in exchange for periodic payments from
the state budget. Thus, the state covered the cost of servicing and repairing the assets
throughout the project life cycle. The capital expenditures for construction were made at
the expense of the private sector, which was then amortized over the life of the project. In
this way, the state created opportunities for actively attracting private investment for the
construction of infrastructure and their subsequent operation without the creation of
relevant state-owned enterprises and assets [1, p. 138].
Subsequently, analyzing the experience of project implementation, the Great Britain
Government concluded that a number of aspects of IPF were not working effectively,
which led to suboptimal value for money in some projects, along with a slow and
expensive procurement process, lack of flexible contractual conditions, lack of contractual
conditions, obligations of contractors of IPF projects and obtaining by some investors
unforeseen concluded contracts of profit. At the same time, some features of the IPF had
positive effects: the projects were implemented on time and in line with the budgeted cost,
creating incentives for the private sector to effectively manage the risks and ensure that the
assets were properly maintained during the implementation of the contracts.
In 2011, after a detailed study of the problems of PPP implementation, the Great
Britain Government created a new approach to the development of a public-private
partnership called Private Financing – 2, which was to raise funds for the financing of
infrastructure – schools, roads, hospitals, treatment facilities [2]. The general differences in
the basic principles and directions of action of the newly created institution were as
follows:
– the state acts as an investor in the creation of equity (or the acquisition of a share in
the authorized capital);
– diversification of sources of financing by attracting long-term and less costly
sources of financing (funds from insurance and pension funds, long-term credit funds)
compared to expensive and short-term bank financing;
– transparency: a number of measures aim at improving reporting, including the
introduction of obligations to publish financing reports in the securities market;
– improving the mechanism of risk sharing through changes in insurance and other
branches of law;
– effective value for money: the government should consult on the best value for
money;
– centralization: reform envisages strengthening of a centralized approach to the
selection and implementation of PPP projects [1, p. 138].
Thus, the changes made were aimed at achieving a better allocation of powers to
control joint activities, to give them greater transparency and to increase the economic
impact of the Great Britain Government through the growth of its own assets.
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ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Ринкові взаємовідносини між суб’єктам господарювання складні та
багатогранні, і кожне підприємство, що функціонує в умовах гострої конкурентної
боротьби, повинно організувати таку систему бухгалтерського обліку, яка
забезпечить управлінців надійною, своєчасною, корисною інформацією про
фінансово-господарську діяльність та допоможе приймати обґрунтовані фінансові та
управлінські рішення, спрямовані на забезпечення економічної стійкості
підприємств. Тому актуалізується проблема організації високоефективної системи
обліково-аналітичного забезпечення формування доходів та фінансових результатів
підприємницької діяльності, яка буде сприяти надходженню та обробці якісної
інформації для потреб управління і пошуку на цій основі способів підвищення і
зміцнення прибутковості підприємства.
Вагомий внесок у вирішення проблематики обліку формування фінансових
результатів та відображення інформації у фінансовій звітності підприємств для
потреб управління в останні роки здійснили Чернецька О.В., Назаренко О.В.,
Скрипник М.Є., Шеверя Я.В., Ганусич В.О. та інші.
В системі управління формуванням фінансових результатів підприємств
визначальним є саме інформаційне забезпечення, яке передбачає систематизацію
облікової інформації та розкриття її у фінансовій звітності про доходи, витрати та
фінансові результати. Пріоритетними напрямами організації бухгалтерського обліку
витрат, доходів та фінансових результатів діяльності господарюючого суб’єкта є:
правильне визначення, та достовірна оцінка, їх виокремлення за кожною
класифікаційною групою, правильне, повне документальне оформлення, своєчасне
відображення в облікових регістрах, надання повної і достовірної інформації для
контролюючих органів та потреб управління [1, с. 23].
Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів насамперед
розпочинається з окреслення правил і способів облікової політики. Саме облікова
політика є одним із внутрішніх чинників формування системи управління
фінансовим результатом та забезпечує ефективну діяльність підприємства [2, с. 148].
У наказі про облікову політику в обов’язковому порядку мають бути розкриті
питання щодо організації обліку доходів, витрат та фінансових результатів
діяльності. Раціональний вибір елементів облікової політики виступає важливим
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фактором при узагальненні та відображенні в обліку витратної складової фінансових
результатів. Відтак, необхідним є зазначення переліку та складу змінних та
постійних загальновиробничих витрат, субрахунків та аналітичних рахунків,
необхідних для відображення в обліку витрат, доходів і фінансових результатів, а
також облікової системи узагальнення витрат для включення в собівартість
продукції (товарів, робіт, послуг): директкостинг, стандарт-кост тощо.
В умовах сьогодення однією з головних проблем обліку на багатьох
підприємствах є низький рівень релевантності й оперативності інформації про
доходи, витрати та фінансові результати, що необхідна керівнику підприємства для
прийняття управлінських рішень.
Як зазначають Шеверя Я.В., Ганусич В.О., якість прийняття управлінських
рішень щодо фінансових результатів залежить від інформації, що формується в
системі бухгалтерського обліку. Недостатнім є лише списання на відповідні
субрахунки з обліку фінансових результатів доходів та витрат певного напряму
діяльності. Потрібно визначення результату (прибутку чи збитку) за кожним видом
діяльності, що в кінцевому підсумку формує єдиний якісний результат діяльності
підприємства [3, с. 409].
Таким чином, діяльність будь-якого підприємства вимагає розмежування
облікових даних для внутрішніх і зовнішніх користувачів (насамперед, для
складання звітності) та підвищення ефективності управління продажами. Цього
можна досягти шляхом удосконалення системи аналітичного обліку.
Диверсифікація діяльності підприємства з метою пошуку додаткових джерел
отримання прибутку зумовлює необхідність визначення фінансового результату не
тільки в розрізі видів, передбачених діючою формою фінансової звітності «Звіту про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», а й визначення результату основної
діяльності структурного підрозділу підприємства.
Чітке розмежування результатів за видами діяльності має принципове значення
для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. У даному контексті
для вітчизняних підприємств важливим є розмежування результатів їхньої
операційної діяльності з виділенням результатів основної діяльності та результатів
іншої операційної діяльності, оскільки основним джерелом отримання прибутку
підприємств є реалізація продукції, товарів, надання послуг та виконання робіт в
залежності від галузевих особливостей функціонування підприємницьких структур.
Деталізація інформації з формування фінансових результатів основної
діяльності спрямована на задоволення потреб користувачів облікової інформації
різних рівнів управління, яким необхідно визначати та обліковувати собівартість та
доходи від реалізації за місцями виникнення доходу (підрозділи), групами та
асортиментом продукції (товарів), а також категоріями покупців [4, с. 11].
Деталізація субрахунку 791.1 «Результат основної операційної діяльності» у
розрізі видів економічної діяльності дає можливість проводити поглиблений аналіз
продажів, вирішувати питання доцільності роботи з тим чи іншим видом товару, і як
наслідок цього доцільність роботи з тим чи іншим постачальником. Аналітична
інформація про результати основної діяльності у розрізі окремих її видів корисна
керівництву підприємства для оцінки ефективності її здійснення, а також для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Визначений таким чином фінансовий результат забезпечить керівництво
підприємства інформацією про найбільш вигідні напрямки економічної діяльності та
внесок кожного виду продукції (послуг) у покриття витрат підприємства, дасть
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можливість бачити реальну ситуацію, яка склалася на підприємстві, і приймати
виважені оперативні рішення для управління прибутковістю підприємства, оскільки
буде показувати отримані фінансові результати по структурі виробництва продукції.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПОЄДНАННЯ
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ ТА ПЛАНУВАННЯ
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Управлінський облік являє собою систему обліку, планування, контролю й
аналізу інформації про витрати та результати господарської діяльності, необхідної
управлінському персоналу для керування діяльністю підприємства [1]. Тобто можна
стверджувати, що функціонування управлінського обліку на сільськогосподарських
підприємствах тісно пов’язане із фінансовим обліком, аналізом, контролем і
плануванням. Даний зв’язок реалізується через його ключові функції (рис. 1).
Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. [2; 3; 4] стверджують,
що управлінський аналіз є складовою управлінського обліку. Автор погоджується із
думкою науковців і вважає, що його реалізація здійснюється через аналітичну
функцію. Тобто інформація, яка надходить із внутрішніх та зовнішніх джерел,
систематизується і видозмінюється для використання її з аналітичною метою
керівною ланкою.
Зв’язок управлінського обліку й контролю можна аргументувати необхідністю
досягнення поставлених керівництвом завдань. Тобто виконання контрольної
функції відіграє важливе значення у стратегічному керівництві, адже дозволяє чітко
відстежувати процес здійснення основних фінансово-господарських питань.
Облікові дані є важливим джерелом інформації у прийнятті управлінських
рішень. На основі первинних та зведених документів можна отримувати інформацію
про поточний перебіг виробничих процесів, контролювати витрати не за
фактичними даними, які відображається у звітності та на які вже не можна
вплинути, а оперативно одразу після формування облікового документу. Це
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дозволяє швидко виявляти відхилення й максимально ефективно та вчасно їх
усувати.
Інформаційна
функція
Облік

Планування

Управлінськи
й облік

Аналіз
Аналітична
функція

Прогнозна
функція
Контроль
Контрольна
функція

Обліково-управлінська система підприємства

Рис. 1. Зв’язок управлінського обліку з фінансовим обліком, аналізом,
контролем та плануванням*
* Джерело: авторська розробка
Метою управлінського обліку є забезпечення керівництва інформацією для
прийняття управлінських рішень. У основному дані рішення зосереджені на
оперативному та стратегічному плануванні. Виходячи з цього, можна
стверджування, що реалізація прогнозної функції управлінського обліку тісно
пов’язана із плануванням.
Отже, управлінський облік – це комплексний механізм, який завдяки вдалому
поєднанню ключових функцій може зосереджувати в собі елементи фінансового
обліку, аналізу, контролю та планування.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Безверхня Ю. В. Управлінський аналіз як складова управлінського обліку. Збірник наукових
праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2012.
№ 2 (18). Том 3. С. 21–28.
2. Бутинеь Ф. Ф., Чижевська Л. В., Герасимчук Н. В. Бухгалтерський управлінський облік : навч.
посіб. Житомир : ЖИТІ, 200. 448 с.

131

3.
4.

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку.
К. : ЦУЛ, 2007. 522 с.
Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет : управленческий аспект : пер. с англ. / Под
ред. Я. В. Соколова. М. : Финансы и статистика, 2000. 416 с.

Степаненко О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і оподаткування
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ
Значне місце у кількісній і якісній характеристиці виробничого потенціалу
господарюючого суб’єкту займає величина і динаміка необоротних активів, а саме
основних засобів. Їх значення в процесі виробництва визначається тим, яке місце
вони займають в розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. З розвитком
технічного прогресу посилюється залежність суспільного виробництва від стану і
рівня використання основних засобів. Вони все більше підкорюють собі не тільки
сам процес праці, але й увесь процес виробництва, його діючу технологію й
організацію. На даний час для бухгалтерів більшості підприємств України
актуальним є питання пов’язані з особливостями облікового відображення операцій
з переведення об’єктів необоротних активів до складу утримуваних для продажу, а
також їх подальшої реалізації.
Не дивлячись на те, що ці активи не класифікуються як запаси, Планом
рахунків 1 та Інструкцією по його застосуванню 2 для ведення їх обліку
передбачений субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для
продажу», який входить до складу рахунку 28 «Товари». Тобто, перед тим як
реалізувати об’єкт основних засобів (інших необоротних матеріальних активів чи
нематеріальних активів) він повинен бути переведений із складу необоротних
активів до оборотних. Але, рахунок 28 «Товари» призначений для обліку товарноматеріальних цінностей, які придбані з метою перепродажу та рекомендований для
використання підприємствами сфери торгівлі й ресторанного бізнесу.
Підхід в частині переведення об’єктів основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів, які підлягають реалізації із складу
необоротних до складу оборотних є економічно не обґрунтований. Адже придбання
засобів праці завжди здійснюється з метою подальшого використання та отримання
економічних вигід від їх експлуатації, а не продажу, і на момент прийняття рішення
про реалізацію ці активи уже були на підприємстві, вони не є новопридбаними.
Необоротні активи, які підприємство очікує продати протягом дванадцяти
календарних місяців, за економічною сутністю мають довгостроковий характер.
Вони залишаються засобами праці і не можуть стати предметами праці: 1) тільки
тому, що їх перекласифікували (змінили статус, перевили); 2) незалежно від того,
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коли буде списано на витрати їхню вартість: чи в результаті продажу від наступної
дати балансу, чи шляхом використання впродовж кількох років.
Активи слід включати до тієї чи іншої класифікаційної групи виходячи з їх
економічної сутності, призначення, терміну використання. Це підтверджено і
нормами міжнародних стандартів, в яких зазначено «... не міняти класифікацію тих
активів, які в МСБО 1 «Подання фінансових звітів» визнаються як непоточні, на
поточні лише через те, що управлінський персонал вирішив їх продати...» 3. Але не
дивлячись на це, в МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та
припинена діяльність» і відповідно в П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність» [4] такі активи виділені в окрему групу з
особливими методами оцінки та визнання.
Зміни у порядку відображення вище зазначених активів, потягли за собою
реформування методики визнання доходів і витрат, які виникають при продажу
таких об’єктів. Раніше, до 2008 року, такі операції відносилися до складу
інвестиційної діяльності підприємства, а для відображення доходів від реалізації та
собівартості реалізації використовувались окремі субрахунки: «Доходи від реалізації
необоротних активів», «Собівартість реалізованих необоротних активів».
З 2008 року підходи до визнання таких доходів і витрат кардинально змінилися –
тепер ці операції є операційною діяльністю, доходи від реалізації показуються на
субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», собівартість
реалізації – на субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».
На даних субрахунках здійснено об’єднання доходів і витрат отриманих від
реалізації різних за економічною сутністю об’єктів обліку – виробничих запасів,
МШП, а також необоротних активів та груп вибуття до яких відносяться об’єкти
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів.
Крім того, назва субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» не
відповідає сутності інформації, яка на ньому відображається. Виникає питання –
якщо підприємство реалізує нематеріальний актив (право на використання торгової
марки) чи є логіка у відображенні собівартості його реалізації на субрахунку з
назвою «Собівартість реалізованих виробничих запасів»?
Як зазначалося вище, при визнанні необоротні активи та групи вибуття,
утримувані для продажу класифікуються як оборотні активи і показуються в складі
товарів. І тут виникає протиріччя в об’єктивності та логічності подання інформації –
якщо такі об’єкти визнано в складі товарів, то для відображення доходів і
собівартості реалізації повинні використовуватись субрахунки 702 «Дохід від
реалізації товарів» та 902 «Собівартість реалізованих товарів». А це вже основна
діяльність
підприємства
(яка
прописується
установчими
документами
підприємства).
П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність» [4] наштовхує на думку, що операції з необоротними активами, які
підлягають продажу – це винятково операційна діяльність. Але відомо, що
операційна діяльність, а тим більше основна, визначається установчими
документами господарюючого суб’єкта і при цьому придбання, перепродаж
необоротних активів складно відділити від інвестиційної діяльності. В цьому
випадку виникає риторичне запитання: так до якого виду діяльності відносяться
операції пов’язані з продажем необоротних активів? В частині норм стандарту,
Плану рахунків та Інструкції по його застосуванню – операційна; в частині
установчих документів підприємства – інвестиційна; в частині логіки, взаємоув’язки
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рахунків (субрахунків) об’єкта обліку, доходів і собівартості реалізації – основна
діяльність.
Аналогічні протиріччя також мають місце в інформації, яка подається у
фінансовій звітності підприємства. Після введення в дію П(С)БО 27, інформація про
необоротні активи, утримувані з метою продажу, наводиться в Балансі (Звіт про
фінансовий стан) окремим розділом в активі, а зобов’язання, що виникають в
наслідок здійснення таких операцій – окремим розділом в пасиві. За цих умов
підприємство може на власний розсуд зменшувати розмір власних необоротних
активів, і штучно оптимізувати структуру активу балансу. Такі дії можуть
призводити до непрямого зменшення власного капіталу (через виникнення інших
операційних витрат, що призведе до зменшення рівня нерозподіленого прибутку).
Також залишається незрозумілим підхід до місця таких об’єктів в структурі
Балансу. В даній формі звітності вони наводяться окремим розділом, тобто не
зважаючи на те, що вони визнані оборотними активами, але до їх складу не
включаються. Крім того, такий підхід порушує принцип побудови Балансу, який
базується на збільшенні ліквідності статей. Знову постає запитання – для чого
переводити об’єкти основних засобів (інших необоротних матеріальних активів,
нематеріальних активів) до складу оборотних, якщо у фінансовій звітності
показувати їх відокремлено?
У Звіті про фінансові результати до внесення змін, інформація про доходи та
витрати від реалізації необоротних активів, як і про будь-який інший спосіб вибуття,
наводилася у складі інших доходів та витрат, які трактувалися як інвестиційна
діяльність суб’єкта господарювання. Однак, після внесення змін – доходи і витрати
від реалізації необоротних активів стали відображатися як інші операційні доходи і
витрати та відповідно у Звіті про фінансові результати показуються в складі
операційної діяльності. Не зважаючи на зміни в обліку реалізації основних засобів
(інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів), у Звіті про рух
грошових коштів нічого не змінилося. Тобто, така інформація визнається в складі
інвестиційної діяльності.
Таким чином, у річній фінансовій звітності виникає потрійний парадокс: в
Балансі необоротні активи, призначені для продажу, відображаються окремо від
необоротних та оборотних активів (при цьому трактуються як «необоротні»,
визнаються як оборотні, а показуються відокремлено); у Звіті про фінансові
результати доходи і витрати від реалізації таких активів наводяться в складі
операційної діяльності, а у Звіті про рух грошових коштів інформація про продаж
таких об’єктів показується в складі інвестиційної діяльності.
Часті зміни в законодавчих актах призводять до різного роду непорозумінь та
суперечностей, які виникають під час практичного застосування цих документів.
Тому, облік необоротних активів, утримуваних для продажу, потребує
удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також узгодженості
законодавчо-нормативних документів, особливо в частинах методики відображення
таких операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку, критеріїв їх віднесення до
певного виду діяльності.

134

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій : затв. наказом МФУ від 30.11.1999. № 291. URL:
https://zakon.rada.gov.ua.
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затв. наказом МФУ від
30.11.1999. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua.
3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 (МСФЗ 5) «Непоточні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність». URL: http://zakon4.rada.gov.ua.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність» : затв. наказом МФУ від 17.11.2003. № 617. URL:
https://zakon.rada.gov.ua.

135

СЕКЦІЯ 9. СТАТИСТИКА

Фатюха Н.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Національного університету «Запорізька політехніка»
Райна К.Д.
магістрантка
Національного університету «Запорізька політехніка»
м. Запоріжжя, Україна
ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ
Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це інтегрований показник економічного
розвитку країни, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів в
межах економічної території країни і вимірюється сукупною вартістю товарів та
послуг, виготовлених ними для кінцевого використання [1, с. 6, 7].
Метою розрахунків ВВП є узагальнення результатів економічної діяльності, яка
відбувається на економічній території країни, на основі формування інтегрованого
показника, складові якого відображають процеси виробництва й утворення
первинних доходів та напрями кінцевого використання товарів і послуг [1, с. 11].
Для розрахунку ВВП використовуються дані державних статистичних
спостережень, адміністративна інформація, отримана відповідно до укладених угод
про взаємообмін інформаційними ресурсами, та застосовуються математичні методи
для визначення відсутніх даних і оцінки економічних операцій, які безпосередньо не
спостерігаються статистичними спостереженнями.
Для розрахунку ВВП використовуються результати державних статистичних
спостережень:
1) «Структурні зміни в економіці України та її регіонів» – для розрахунку
показників сектору НФК;
2) «Обстеження умов життя домогосподарств», «Продаж і запаси товарів у
торговій мережі», «Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі», «Мережа
та діяльність вищих навчальних закладів», «Наявність та рух житлового фонду»,
«Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії», «Основні
показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг» – для
розрахунку показників сектору ДГ;
3) «Обстеження підприємств із питань статистики праці», «Економічна
активність населення» – для визначення обсягу економіки, яка безпосередньо не
спостерігається та розрахунку показників сектору ДГ;
4) «Діяльність громадських організацій» – для розрахунку складових сектору
НКООДГ в частині громадських організацій;
5) «Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові результати
підприємств», «Капітальні інвестиції», «Наявність і рух основних засобів,
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амортизація», «Здійснення наукових досліджень і розробок» – для розрахунку
валового нагромадження капіталу;
6) «Рибогосподарська діяльність підприємств», «Лісогосподарська діяльність»,
«Продукція сільського господарства у постійних цінах», «Економічні рахунки
сільського господарства» – для розрахунку показників виробництва та використання
продукції сільського, лісового та рибного господарства (секція А КВЕД) у
фактичних і постійних цінах;
7) «Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за
видами», «Основні економічні показники короткострокової статистики
будівництва», «Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців, які
експлуатують автомобільний транспорт», «Діяльність підприємств водного
транспорту», «Діяльність підприємств авіаційного транспорту», «Діяльність
підприємств трубопровідного транспорту», «Діяльність підприємств міського
електричного транспорту», «Зовнішня торгівля товарами», «Зміни цін (тарифів) на
споживчі товари (послуги)», «Зміни цін виробників промислової продукції» – для
розрахунку ВВП та його складових у постійних цінах.
Також використовуються адміністративні дані:
1) Державної казначейської служби, Пенсійного фонду, Державної служби
зайнятості, Фонду соціального страхування та Державного агентства автомобільних
доріг (Укравтодору) – для розрахунку показників сектору ЗДУ та визначення
податків і субсидій на виробництво та імпорт;
2) Національного банку, Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку – для розрахунків показників сектору фінансових
корпорацій;
3) Національного банку щодо платіжного балансу – для визначення експорту та
імпорту товарів і послуг;
4) Державної фіскальної служби – для розрахунку обсягу випуску фізичних
осіб-підприємців.
Для використання у розрахунках ВВП статистичні й адміністративні дані
додатково опрацьовують, зокрема, проводять:
1) розподіл й групування відповідно до статистичних класифікацій (КВЕД,
СКП, КІСЕ, КІСЦ), які застосовують у національних рахунках (за цільовим
призначенням, функціями, видами активів та операцій тощо);
2) обробку даних, отриманих з різних джерел (наприклад, показників
державних статистичних спостережень, статистики платіжного балансу і статистики
державних фінансів);
3) трансформацію вхідних даних відповідно до визначень і концепцій
національних рахунків ;
4) перевірку вичерпності джерел даних з точки зору повноти охоплення звітних
одиниць та можливого викривлення звітних даних;
5) оцінку обсягів випуску, доходу та споживання, які безпосередньо не
спостерігаються статистичними спостереженнями. Для здійснення таких оцінок
використовують порівняльний аналіз наявних статистичних даних, матеріали
міжнародних організацій та інших загальних доступних джерел відповідно до
Методологічних положень обчислення обсягів економіки, яка безпосередньо не
спостерігається [2], та Методологічних положень оновленої версії системи
національних рахунків 2008 року [3].
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Розрахунок ВВП України здійснюють трьома методами: виробничим, за
категоріями доходу та кінцевого використання.
Відповідно до вищезазначених методів, для розрахунку ВВП мають бути
обчислені такі показники: випуск, проміжне споживання, оплата праці найманих
працівників, податки на виробництво та імпорт, субсидії на виробництво та імпорт,
валовий прибуток, валовий змішаний дохід, кінцеві споживчі витрати, валове
нагромадження капіталу, споживання основного капіталу, експорт та імпорт товарів
і послуг.
ВВП розраховують у цінах попереднього періоду (попереднього року або
відповідного
кварталу
попереднього
року)
та
у
постійних
цінах
еталонного/базисного року. Для ВВП та його складових виробничим методом та за
категоріями кінцевого використання визначають індекси фізичного обсягу та
індекси-дефлятори.
Збалансоване поєднання оцінок різної періодичності є необхідною та важливою
умовою при визначенні ВВП. Реалізація принципів перегляду квартальних і річних
оцінок ВВП дає можливість отримати узгоджені та збалансовані макроекономічні
показники.
Узагальнена статистична інформація щодо ВВП оприлюднюється у
статистичних продуктах (експрес-випуски, статистична інформація, статистичні
збірники тощо) на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua).
Показники щодо ВВП виробничим методом та методом кінцевого
використання, передбачені Спеціальним стандартом поширення даних
Міжнародного валютного фонду, оприлюднюються як на веб-сайті Держстату
(розділ «Спеціальний стандарт поширення даних МВФ»), так і на веб-сайті
Міжнародного валютного фонду (http://www.imf.org).
У разі проведення позачергового перегляду даних щодо ВВП та його складових
за попередні періоди повідомлення про це та переглянуті дані розміщуються на вебсайті Держстату в розділах «До уваги користувачів» та «Статистична інформація».
Таким чином, статистика валового внутрішнього продукту представлена
даними державних статистичних спостережень, адміністративною інформацією, та
застосовуються математичні методи для визначення відсутніх даних і оцінки
економічних операцій, які безпосередньо не спостерігаються статистичними
спостереженнями.
Забезпечення суб’єктів економіки достовірними і своєчасними статистичними
даними відіграє дуже важливу роль у процесі ефективної організації бізнесу та
виробництва.
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