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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Стасишин Андрій Васильович 

кандидат економічних наук, доцент, 

декан факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

НАУКОВА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ: 

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Підготовка фахівців на факультеті ведеться за такими спеціальностями 051 – 

«Економіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі»), 071 – «Облік і 

оподаткування»(спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»), 072 – «Фінанси, 

банківська справа та страхування» (спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа» і 

«Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу») та 281 – «Публічне управління та 

адміністрування» (спеціалізація «Публічне управління та адміністрування»). 

Місія факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка в першу чергу націлена на формування гармонійно 

розвиненої особистості – висококваліфікованих економістів та управлінців, справжніх 

професіоналів для наукової та практичної роботи у сфері фінансів та бізнесу. 

Пріоритетними напрямами наукової діяльності на факультеті є : дослідження проблем 

соціально-економічного розвитку України в умовах міжнародної нестабільності, основні 

аспекти бюджетно-податкової політики активізації підприємництва у стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки, розробка ідентифікаційних ознак, 

оцінювання та управління державотворчим патріотизмом нації на кількісній основі в умовах 

реформування владних повноважень, пошук шляхів гармонізація обліку і аудиту в умовах 

євроінтеграції, розробка методології формування управлінських рішень з використанням 

математичних методів та інформаційних технологій, особливості фінансового забезпечення 

розвитку приміських територій. 

Наукова та науково-технічна діяльність займає важливе місце у системі 

функціонування факультету управління фінансами та бізнесу. Зокрема, у 2020 році потреби 

навчального процесу та виконання науково-дослідної тематики забезпечували 56 штатних 

працівника з числа професорсько-викладацького складу (з них 9 докторів наук та 45 

кандидати наук). 

За аналогічний період у 2019 році до навчального процесу було залучено 53 штатних 

працівники з числа професорсько-викладацького складу, (з них 7 доктори наук, та 42 

кандидатів наук). 
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Спостерігається суттєве зменшення чисельності працівників, які працюють за 

зовнішнім сумісництвом – з 8 осіб в 2015 році, до 3-ох осіб у 2020 році.  

Протягом досліджуваного періоду на факультеті працює 2 працівники за цивільно-

правовим договором. 

Роки Науково-педагогічні кадри факультету 

всього доктори наук кандидати наук старші викладачі, 

асистенти 

2017 62 5 50 7 

2018 54 4 47 3 

2019 53 7 42 4 

2020 56 9 45 2 

 

У звітному періоді на факультеті маємо 2 захисти докторських дисертацій: 

- Комарницька Ганна Омелянівна «Активізування державно-приватного партнерства в 

умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності» (08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством); 

- Капленко Галина Вікторівна «Теоретико-методологічні засади регулювання ринку 

споживчих товарів України в умовах глобалізації» (08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством). 

Зазначимо, що факультет управління фінансами та бізнесу активно здійснює пошук 

додаткових джерел фінансування. 

Відтак, у звітному періоді факультет отримував фінансування від виконання 2 

міжнародних грантових проєктів. 

Отже, у 2020 році на факультеті виконувався і успішно завершився міжнародний 

проєкт «Українсько-американська зимова школа «Успішна жінка в бізнесі», який було 

розпочато ще 01.09.2019 р. Цей проєкт реалізовувася за підтримки Посольства США в 

Україні та ГО "Зелена економіка України". Загальний обсяг фінансування 147 тис.грн.  

Проєкт був спрямований на покращення знань та компетентностей жінок у сфері 

бізнесу, посилення їх лідерських здібностей, що сприятиме створенню нових робочих місць 

та зростанню ефективності підприємництва. 

Цільовою аудиторією виступали жінки, зацікавлені у розвитку своєї професійної 

кар’єри не залежно від віку, соціального статусу та місця проживання. 

Також, 30.10 2020 року стартував проєкт в рамках програми Жана Моне «Ревіталізація 

міста – досвід ЄС для України» - «Urban Revitalization - an EU Experience for Ukraine»  

(620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Загальний обсяг фінансування 21168  євро  
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Модуль Жана Моне «Ревіталізація міста – досвід ЄС для України»/«Urban 

Revitalization – an EU Experience for Ukraine»  передбачає проведення літньої школи для 

студентів, викладачів, представників місцевого самоврядування, бізнесу та громадянського 

суспільства. Метою школи є поширення знань про політику ЄС щодо сталого розвитку та 

ревіталізації міст. Проєкт стимулюватиме дослідження практик Європейського Союзу в цій 

сфері, сприятиме отриманню нових компетенцій учасниками школи. Значний досвід 

ревіталізації територій, яким володіє ЄС, буде імплементовано у розробку стратегій 

ревіталізації українських міст. 

Загалом, на факультеті функціонує 5 випускових кафедр. Професорсько-викладацький 

склад кожної кафедри працює над кафедральною науково-дослідною роботою в межах 

робочого часу. В межах цих тем професорсько-викладацький склад кожної кафедри видає 

монографії, підручники посібники та наукові публікації.  

Показовим є й те, що у 2020 році викладачі факультету успішно пройшли міжнародні 

стажування в різних країнах Європи: 

1. доц. Решота О.А. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування з 

державного управління «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів з 

державного управління», -  28 лютого 2020 року, м. Загреб, Республіка Хорватія.  

2. проф. Ватаманюк-Зелінської У.З. пройшла наукове стажування у  ТМ "CLM 

Consulting" - листопад 2019 р. м. Варшава, Польща.  

4. доц. Сич О.А. пройшла стажування у Шауляйському університеті за програмою 

міжнародної академічної мобільності Еразмус+ - листопад 2019 р., м. Шауляй, Литва. 

5. доц. Старух А.І. пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні 

освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з 

економіки та управління» - 20.06.2020р.-07.08.2020 р., м. Рига, Латвія.  

6. доц. Шевчук І.Б. пройшла онлайн-стажування «Нові та інноваційні методи 

викладання» в Економічному Університеті - 14.09.2020р. – 09.10.2020р., м. Краків, Польща.  

Ще одним стратегічним напрямом діяльності факультету управління фінансами та 

бізнесу є науково-дослідна співпраця з установами Академії наук України  та фінансовими 

установами, а саме:  

- Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Львівській обл., 

- Львівською митницею ДФС України, 

- Західним офісом Державної аудиторської служби України,  

- Департаментом фінансів ЛОДА, 

- Департаментом освіти і науки ЛОДА, 

- банківськими установами, 
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- страховими і консалтинговими компаніями, та іншими фінансами установами . 

В рамках цієї співпраці:   

- виконуються спільні наукові проекти; 

- залучаються провідні спеціалісти Головного управління Державної фіскальної служби 

України у Львівській області, Львівської митниці ДФС України, Західного офісу Державної 

аудиторської служби України, банківських установ, страхових компаній, департаментів 

ЛОДА до спільної організації та проведення лекцій-диспутів, наукових семінарів, науково-

практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, навчальних тренінгів та інших 

заходів;  

- організовуються стажування та практики для викладачів і студентів факультету;  

- проводяться виїзні оглядові лекції, екскурсії тощо. 

Також, з метою розв’язання освітніх і соціально-економічних проблем Львівщини 

науково-педагогічні працівники та студенти факультету активно співпрацюють з Міською 

радою м. Львова, зокрема: поглиблено наукову співпрацю з Інститутом міста через 

розширення участі кафедр в загальноукраїнських і міжнародних проектах з проблем 

фінансів, публікування наукових статей, участь у конкурсах ЛМР; залучення молоді до 

навчання в органах місцевого самоврядування на благо громади міста Львова, самореалізації 

та для формування резерву молодих, кваліфікованих кадрів. 

Тобто, факультет тісно підтримує зв’язки з майбутніми роботодавцями у різних сферах 

економічного, фінансового та наукового профілю. 

У 2020 році викладацьким складом факультету опубліковано 5 монографій, 7 

навчальних посібників та 3 збірники тез доповідей (рис. 1.). 

 

 

Рис. 1. Публікації викладачів факультету управління фінансами та бізнесу 
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Щодо публікації статей, то у звітному періоді викладачами факультету опубліковано 

151 публікацію у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (13 

Scopus, 2 Web of Science та 136 - з Index Copernicus) та 39 публікацій у фахових виданнях 

України (рис. 2.). 

 

Рис. 2. Публікація статей викладачами факультету управління фінансами та бізнесу 

Показовим є і те, що працівники факультету беруть активну участь у міжнародних та 

вітчизняних конференціях. У звітному періоді викладачами було представлено 143 тез на 

міжнародних конференціях, 116 тези на вітчизняних конференціях.  

Також, хочеться відмітити, що факультетом було організовано і проведено:  

І Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених «Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції», 

проведена кафедрою фінансовго менеджменту 20 лютого 2020 року. (Форма проведення – 

дистанційна).  

У ній приймали участь викладачі, аспіранти та студенти більш ніж 10 ВНЗ України. А 

саме: Львівський національний університет імені Івана Франка, Університет державної 

фіскальної служби України (м. Ірпінь), Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”, Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу, 

Ккриворізький національний університет, Міжнародний університет фінансів (м. Київ), 

Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів), Дніпропетровський 

національний університет ім. Олеся Гончара, Національний університет «Львівська 
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політехніка» та ін.  

Проблеми, що висвітлювались у матеріалах тез доповідей: проблеми ефективного 

функціонування і перспективи подальшого розвитку національної фінансової системи; 

сучасні тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах 

євроінтеграції; актуальні проблеми розвитку податкової політики України та фінансове 

регулювання і безпека бізнес-середовища.  

За результатами проведення конференції всім учасникам було відправлено 

сертифікат про участь, а на сайті факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ 

імені Івана Франка розміщено 2 частини електронного збірника тез доповідей 

конференції. 

та 

ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна парадигма публічного 

управління», 12 листопада 2020 року. 

Проблеми, що висвітлювались у ході проведення конференції: актуальні проблеми 

теорії та практики публічного управління та адміністрування, питання підвищення якості 

наукових досліджень та вектори поєднання зусиль вищих закладів освіти, наукових установ, 

органів влади та місцевого самоврядування, бізнес-структур та громадськості щодо пошуку 

спільних ефективних підходів до вирішення актуальних проблем та впровадження його 

результатів у практику публічного управління та адміністрування. 

Базові площадки конференції: Львівський національний університет імені Івана Франка 

(факультет управління фінансами та бізнесу), Національний університет «Чернігівська 

політехніка» (ННІ менеджменту, харчових технологій та торгівлі), Івано-Франківська 

обласна державна адміністрація, Університет DTI (Словаччина), Муніципалітет Gminy 

Gromadka (Польща), Національний інститут економічних досліджень (Грузія). 

У межах ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма 

публічного управління» протягом вересня-жовтня 2020 р. відбулося дистанційне 

стажування за напрямом «Публічне управління та бізнес-адміністрування» (з видачею 

сертифіката у форматі 2-ECTS за підписами організаторів з української та грузинської 

сторін). Учасники стажування мають можливість опублікувати англомовну статтю у журналі 

«Innovative Economics and Management» (National Institute for Economic Research, 

Georgia). Даний журнал являє собою спільне видання Національного інституту економічних 

досліджень і Батумського інституту навігації (Грузія). 

За результатами роботи конференції було видано збірник, який містить близько 

200 тез та вручено всім учасникам сертифікат про участь. 



13 

Уже традиційно, з 1 по 8 лютого 2020 року на факультеті управління фінансами та 

бізнесу ЛНУ імені Івана Франка проводилась Звітна наукова конференція університету за 

2019 рік. Секція управління фінансами та бізнесу. Її проведення є доброю традицією для 

підведення підсумків щодо стану, тенденцій та перспектив розвитку наукової діяльності 

факультету загалом та кафедр зокрема. 

За підсумками Звітної наукової конференції факультету видано електронний 

збірник тез доповідей 

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів і молодих вчених факультету 

управління фінансами та бізнесу організовується і спрямовується 5-ма кафедрами 

факультету. На факультеті функціонують 7 студентських наукових гуртків за 

відповідними напрямами та науковими інтересами. Із результатами своїх наукових 

досліджень студенти беруть активну участь у вузівських, регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, наукових диспутах та інших 

наукових заходах. 

Студентами було опубліковано одноосібно або спільно з науковими керівниками 

кафедр факультету 476 тез доповідей на конференціях та 67 статей у фахових виданнях 

України (рис. 3). 

 

Рис. 3. Студентська наукова робота на факультеті управління фінансами та бізнесу 

Також, у звітному періоді студентка ІІІ курсу Мосолова Юлія – отримала стипендію 

Президента України, а студентка 5 курсу Вацяк Діана – Обласну премію імені В.Чорновола. 
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МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКОВІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  

У відповідності до Закону України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 р. № 2939-XII та інших законодавчих і 

нормативно-правових актів щодо реорганізації системи фінансового контролю однією з 

функцій державного фінансового контролю є недопущення фіктивних фінансових операцій і 

відмивання «брудних» грошей та інших економічних правопорушень [1].  

Узагальнена практика проведених перевірок засвідчує необхідність напрацювання, 

посилення і удосконалення механізмів фінансових розслідувань економічних злочинів у 

частині запобігання прояву тіньових операцій у всіх сферах економіки. Рівень тінізації 

економічних операцій у сфері виробництва і обігу має чіткі європейські і загальнонаукові 

тенденції до зростання. Досягнення у сфері сучасних інформаційних технологій та 

діджиталізації та при відставанні розвитку механізмів запобігання виникненню тіньових 

фінансових операцій сприяють появі нових схем і моделей «відмивання» брудних грошових 

потоків, отриманих протиправними шляхами. Розробка та впровадження у вітчизняну 

практику механізмів запобігання тіньовим процесам у сфері грошового обігу в національній 

економіці має концентруватися у напрямках удосконалення чинної правової бази в частині 

захисту населення та суб’єктів господарювання від проявів міжнародних злочинних структур 

щодо розвитку тіньових фінансових операцій.  

Основу розроблення таких механізмів становлять результати аналізу та прогнозні 

оцінки можливого виникнення нових форм і моделей тіньових операцій, а також методів і 

засобів запобігання і боротьби з ними.  

Перебудова системи фінансового контролю в умовах реформування економіки може 

здійснюватись в одному з двох напрямів, які концептуально протистоять один одному. 

Перший напрям полягає в тому, що при вдосконаленні контролю потрібно виходити з 

моделі, яка застосовувалась до активізації інтеграційних процесів. На перший погляд, 

перевага такого підходу не викликає сумніву: об'єкт реформування добре відомий зі всіма 

своїми вадами й недоліками. Тобто процес реформування може бути зведений до 

послідовного усунення недоліків. Такий шлях обрали деякі відомі вітчизняні фахівці з 

фінансового контролю. Водночас поза увагою фахівців, які дотримуються цієї концепції, 
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залишається той факт, що модель контролю, яка діяла досі, лише формально відповідає 

вимогам ринкової економіки. Саме тому поліпшувати її, приводячи у відповідність з 

вимогами Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та численними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, навряд чи доцільно. 

Другий напрям перебудови контрольного процесу передбачає, що принципи організації 

та методології фінансового контролю, розроблені та апробовані економічно розвиненими 

країнами, мають адаптуватися до специфічних умов національної економіки України. Такий 

підхід спирається на розпочате в Україні реформування системи бухгалтерського обліку та 

звітності, застосування міжнародної стандартизації економічних показників та їх оцінок. Все 

це має сприяти активізації іноземного інвестування, торгівлі та інформаційного обміну, які 

дуже ускладнюються при різних системах обліку, розбіжностях в економічних показниках, 

оцінках тощо. 

Створення в останні роки в Україні нових спеціалізованих органів для фінансових 

розслідувань економічних правопорушень направлено для поліпшення ситуації з цих питань.   

Зокрема, Верховна Рада України у січні 2021 р. ухвалила Закон України про 

створення «Бюро економічної безпеки України» [2]. Новий орган буде аналітичним і 

виявлятиме системні злочини економічного і фінансового характеру, співпрацюючи з базами 

облікових і звітних даних, а не оперативно-розшуковими заходами чи проведенням обшуків 

в офісах бізнесових структур. Під час його створення передбачено наслідувати кращі 

європейські традиції і моделі у сфері публічних фінансів, а також найкращі практики країн 

Європейського Союзу.  

Сучасний стан національної економіки, поширення її тінізації, стрімке зростання 

економічних правопорушень саме у сфері фінансової діяльності підприємств, установ, 

організацій зумовлюють необхідність посилення контролю за станом обліку і звітності, 

фінансових ресурсів держави. Згадані функції має забезпечити належний фінансовий 

контроль, мета якого – ретельна перевірка усіх аспектів фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Найважливішим завданням контролю стану обліку є перевірка здатності обліку 

забезпечувати збереження цінностей і контроль за їх витрачанням. При цьому належить 

з’ясувати яким чином бухгалтерські працівники здійснюють превентивний бухгалтерський 

контроль за господарськими операціями при обмеженні матеріальних і фінансових ресурсів.  

Одним з найефективніших методів є контрольні обмірювання, які здійснюються у 

присутності замовника та виконавця робіт. Для підвищення ефективності таких перевірок 

велике значення має знання технологічних особливостей господарських операцій, які 

перевіряються. Користуючись документальними методичними прийомами належить також 
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провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, 

коштів та розрахунків і правильність відображення її результатів у бухгалтерському обліку.  

Серед основних завдань контролю важливою ланкою є перевірка дотримання поданої 

звітності про результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, як за 

окремі періоди (місяць, квартал), так і в цілому за рік. Важливо також уточнити, як на 

підприємстві виконуються зауваження податкових служб, пропозиції і рішення вищої 

організації, фінансових органів, банків щодо поточної і періодичної звітності.  

Для визначення правильності складання фінансової звітності підприємства 

обов’язково необхідно перевірити взаємну погодженість її показників.  

На практиці допускаються економічні і фінансові правопорушення і на інших 

ділянках обліку: основних засобів, праці та її оплати, витрат виробництва продукції та її 

реалізації. У зв’язку з тим, що практично неможливо повністю перевірити всю діяльність 

суб’єкта господарювання, при проведенні фінансового контролю необхідно визначити 

критичні точки (моменти господарської діяльності) і на них звернути першочергову детальну 

і більш прискіпливу увагу.  

Побудова  контрольного процесу відповідно до вимог формування ринкових механізмів 

у вітчизняній економіці є передумовою створення ефективної системи управління 

формуванням, розміщенням та використанням фінансових ресурсів суб'єктів 

підприємницької діяльності та держави в цілому.. 
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УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Львівська область – одна із найбільш економічно розвинених областей України. Своїм 

географічним розташуванням, близькістю до кордонів з Європейським Союзом, багатими 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
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природними ресурсами та потужним людським потенціалом, займає лідируючі позиції з-

поміж інших областей України.  

Прямі іноземні інвестиції, в умовах гострого дефіциту ресурсів є однією з основних 

форм іноземного інвестування в економіку регіонів, в тому числі економіку Львівської 

області. Їх вирішальна роль і необхідність пов’язана з процесами глобалізаційного розвитку 

та збільшенням темпів міжнародного руху капіталу, адже завдяки залученню іноземних 

інвестицій створюються додаткові  можливості для оновлення та модернізації виробництва, 

зростає кількість робочих місць, збільшуються обсяги податкових надходжень до бюджету 

та спостерігається загальне зростання національної економіки.  

Дослідження Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) показують, що 

іноземні інвестиції безпосередньо впливають на зайнятість та ефективність діяльності 

підприємств і, як наслідок, – на ефективність всієї економіки. Компанії, що отримують 

інвестиції нерезидентів, разом із капіталом набувають нові технології та нові підходи до 

менеджменту і як результат – мають вищу економічну ефективність [3].  

Сьогодні Львівська область є вікном нових можливостей для інвесторів і залишається 

одним із найпривабливіших інвестиційних регіонів України, адже  виділяється вигідним 

географічним розташуванням. Частка прямих іноземних інвестицій Львівської області в 

інвестиційній структурі України представлена на рис.1. 

 

 

Рис.1. Частка інвестицій Львівської області в інвестиційній структурі України 

протягом 2013-2019 років(млн.дол.США). 

Джерело: [4] 

Частка Львівщини у загальнодержавному обсязі капітальних інвестицій у порівнянні з 

2018 роком не змінилась і склала 5,0%. За цим показником Львівська область у 2019 році 

серед регіонів України займає четверте місце (після Києва, Дніпропетровської та Київської 

областей), за темпами приросту була одинадцятою. 

У розрахунку на одного мешканця Львівської області у 2019 році у середньому припало 

12,4 тис. грн капітальних інвестицій, що на 16,6% менше, ніж у середньому в Україні (рис.2). 
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Серед регіонів за цим показником Львівщина посіла 5-е місце. У місті Києві на одну особу 

вкладено інвестицій майже у 6 разів більше, ніж у Львівській області, у Київській області – у 

2,3 раза більше. 

 

Рис.2. Капітальні інвестиції на 1 особу (грн) 

Джерело: [4] 

В останні роки спостерігалися позитивні тенденції щодо інвестування підприємств 

Львівської області (рис.3). У 2019 році було освоєно 31,1 млрд.грн. капітальних інвестицій, 

що на 15,5% більше у порівнянні з 2018 роком, а відносно 2010 року капіталовкладення 

зросли на 55,2%. В Україні у 2019 році приріст інвестицій становив також 15,5%. 

 (попередній рік = 100%)

 

Рис.3. Приріст (зниження) обсягів капітальних інвестицій 

Джерело: [4] 

Проте  бойові дії на Сході країни негативно вплинули на інвестиційну привабливість 

України та Львівської області, зокрема.  Схоже падіння відбулось вже у 2009 році на 

тлі різкого зниження глобальних інвестиційних потоків внаслідок світової фінансової кризи. 

Тоді прямі іноземні інвестиції в Україну знизились на 56%. З кінця 2017 року відбулося 

незначне підвищення інвестиційної активності області, що пов’язане з прийняттям 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/12/mallaby.htm
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Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій», яким врегульовано 

базові аспекти оформлення дозволу на застосування праці іноземців та посвідки на 

тимчасове проживання, що спрощує залучення іноземних менеджерів та іноземних 

кваліфікованих працівників в Україну. Соціально-економічні показники Львівської області 

протягом останніх   п’яти років мають позитивну динаміку, а саме:  

- найбільші обсяги капітальних інвестицій здійснюють промислові підприємства.  

- головним джерелом фінансування капітальних вкладень залишаються власні кошти 

підприємств і організацій.  

- зросла питома вага коштів державного та місцевих бюджетів, скоротились вкладення 

за рахунок кредитів банків та інших позик.  

- три роки поспіль зростають обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій.  

- у 2019 році обсяг надходжень  іноземного  капіталу  був  найбільшим  за  останні 10 

років. 

- найпривабливішими для іноземних партнерів є промисловість, транспорт, та 

фінансова сфера області. 

- лідерами серед країн-інвесторів Львівщини є Кіпр, Польща, Німеччина, Нідерланди, 

Швейцарія, Данія та Австрія. 

Все це характеризує довіру з боку іноземних інвесторів.  

Проте інвестиційна активність Львівської області багато в чому залежить від 

інвестиційного клімату держави (під інвестиційним кліматом слід розуміти сукупність усіх 

факторів, які враховуються потенційними інвесторами під час прийняття рішення про 

інвестування). Забезпечення, в першу чергу, необхідної нормативно-правової бази тільки 

позитивно вплине на  потенційних інвесторів та імідж як регіону так і України в цілому і 

створить нові можливості для  релізації нових перспективних інвестиційних проектів. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Попри те, що в Україні з кожним новим роком проблематику державно-приватного 

партнерства все активніше обговорюють у різних колах, рівень розвитку такого партнерства 

не слід вважати високим. Навіть навпаки – доцільно сформувати висновок про те, що 

державно-приватне партнерство в нашій державі перебуває лише на стадії становлення. Одна 

з ключових причин цього – низький рівень обізнаності щодо можливостей такої форми 

співробітництва, а також її переваг для сторін угоди. Відтак, сьогодні перед компетентними 

державними органами постає важливе й актуальне завдання – активно поширювати 

різноманітну інформацію щодо державно-приватного партнерства, його інструментарію, 

стандартів, правового забезпечення, успішного іноземного досвіду тощо. 

Слід звернути увагу на те, що в Україні 27.04.2010 р. створено Український центр 

сприяння розвитку публічно-приватного партнерства, мета діяльності якого – «сприяння 

розвитку публічно-приватного партнерства для реалізації суспільно значущих 

інфраструктурних проектів; активізація використання науково-технічного потенціалу та 

інноваційних технологій для розв’язання завдань модернізації систем життєзабезпечення; 

сприяння підвищенню інвестиційної привабливості української економіки та її регіонів» [1].  

Покликаний активізувати розвиток державно-приватного партнерства в Україні і 

створений у 2016 р. при Міністерстві інфраструктури України за підтримки Фонду Western 

NIS Enterprise Fund (WNISEF) (США) Проектний офіс з розвитку державно-приватного 

партнерства. Основна його мета – запустити механізм цього виду партнерства в Україні.  

В Україні ще у 2013 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України була затверджена 

Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки 

(розпорядження №739-р від 14.08.2013 р.), у якій розглянуто проблему партнерства загалом в 

Україні, виокремлено причини уповільнення розвитку державно-приватного партнерства, 

наведено проблеми надання державної підтримки у цій сфері, представлено завдання 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
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концепції та її мету, висвітлено особливості державної фінансової підтримки державно-

приватного партнерства, а також установлено очікувані результати реалізації концепції.  

У 2019-2020 рр. Уряд України планував дати старт роботі Агенції з питань державно-

приватного партнерства, що й зроблено 13.03.2019 р. Мета її створення – підготовка проектів 

договорів, що передбачатимуть надання бізнесу у користування державного майна шляхом 

реалізації інфраструктурних проектів. 10.06.2019 р. на сайті Мінекономрозвитку розміщено 

оголошення про відкриття перших вакансій в Агенції, а саме: аналітика консолідованої 

інформації, провідного бухгалтера, начальника відділу супроводження та юриста. 20.05.2019 

р. першим віце-прем’єр-міністром України було підписано меморандум про взаємодію між 

Мінекономрозвитку та Міжнародною фінансовою корпорацією Світового банку, 

положеннями якого передбачено у тому числі можливість одержання консультативної 

допомоги від іноземних експертів щодо активізування державно-приватного партнерства в 

Україні та забезпечення початку роботи Агенції.  

Згідно статистичних даних, кількість проектів державно-приватного партнерства в 

Україні щороку зростає (рис. 1), водночас, експерти однозначні у тому, що ринок цих 

проектів у нашій державі перебуває лише на стадії становлення. Можна зробити висновок 

про те, що проблема полягає навіть не в кількості укладених угод між державним і 

приватним партнерами, а в результативності й ефективності їхнього виконання, що ілюструє 

нижченаведена інформація. 

 

Рис. 1. Динаміка кількості угод державно-приватного партнерства в Україні 

 за період 2012-2018 рр. 

Джерело: побудовано на основі [2] 
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Аналізуючи сучасний стан державно-приватного партнерства в Україні, доцільно 

зауважити, що відповідні угоди реалізувалися станом на 01.01.2019 р. лише у 16 областях з-

поміж усіх. Так, найбільше таких угод укладено у Миколаївській (15 од.), Київській (10 од.), 

Донецькій (5 од.), Одеській (5 од.), Закарпатській (4 од.), Запорізькій (4 од.) та Львівській (4 

од.) областях.  

25 із 58 угод державно-приватного партнерства в Україні станом на 01.01.2019 р. 

стосувались збору, очищення та розподілу води і лише 7 угод передбачали інфраструктурні 

проекти. Істотною також є частка проектів державно-приватного партнерства в Україні, яка 

припадає на нафтогазову промисловість (станом на 01.01.2019 р. це значення становило в 

абсолютному виразі 12 угод або 19% у загальній структурі усіх укладених договорів).  

За останні десятки років накопичився і чималий іноземний досвід реалізації проектів 

державно-приватного партнерства, що потребує свого вивчення й узагальнення. Важливим є 

те, що успішність зазначених ініціатив визначається багато в чому ефективністю 

застосування низки заходів як на підготовчому, так і на основному та завершальному етапах 

партнерства у межах кожного проекту. Розглядаючи європейський досвід формування і 

реалізації проектів державно-приватного партнерства, слід наголосити на тому, що 

Європейська Комісія трактує таке партнерство як ключовий елемент антикризової стратегії, 

а також як ефективний інструмент реалізації довгострокових структурних реформ. 

Пріоритетна сфера реалізації проектів державно-приватного партнерства в ЄС – транспорт. 

Як, зокрема, зазначено в матеріалах Public Private Partnerships in the EU, у 2016 р. на сферу 

транспорту припало одна третя усіх інвестицій в межах державно-приватного партнерства, 

що було більшим, аніж в освіті та охороні здоров’я.  

Під час реалізації проектів державно-приватного партнерства в ЄС значна увага 

звертається контролюючими органами на досягнення очікуваних переваг від співпраці 

державного та приватного партнерів і реалізації відповідних проектів, на процедуру вибору 

приватного партнера, на дотримання окреслених термінів, а також на здійснення ретельної 

діагностики умов реалізації проектів.    

Ретельне дослідження державно-приватного партнерства в економічно розвинутих 

країнах світу виконано Національним інститутом стратегічних досліджень. Виходячи з цього 

дослідження, варто відмітити: 

 у Нідерландах проекти державно-приватного партнерства реалізуються 

здебільшого в системах ресурсного забезпечення міст, а також в житловому секторі; 

 у Канаді найпопулярнішими проекти державно-приватного партнерства є в сфері 

транспорту, енергетиці, охороні здоров’я, інформаційних технологіях, водопостачанні та 

водовідведенні, в системі захисту навколишнього середовища; 
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 у Великобританії проекти державно-приватного партнерства найчастіше 

реалізуються щодо шкіл, оборонних об’єктів, тюрм, лікарень, а також щодо автомобільних 

доріг; 

 в Австралії системи забезпечення міст і транспорт є найбільш поширеними 

об’єктами державно-приватного партнерства; 

 для Ірландії найбільш пріоритетними сегментами реалізації проектів державно-

приватного партнерства є міські транспортні системи й автомобільні шляхи; 

 у Греції проекти державно-приватного партнерства найбільш поширені в 

транспортній галузі; 

 у США пріоритетні об’єкти державного-приватного партнерства – це 

природоохоронна сфера та ресурсне забезпечення сільської місцевості; 

 в Іспанії проекти державно-приватного партнерства реалізуються найчастіше під 

час будівництва платних автомобільних доріг та автострад.     

Одним з цікавих напрямків державної підтримки розвитку державно-приватного 

партнерства в Польщі є сертифікація таких проектів, що передбачає узагальнено надання 

висновку щодо доцільності використання цієї саме формули під час співпраці державного і 

приватного партнерів. У випадку отримання позитивної відповіді на це запитання можливою 

також є оцінка безпосередньої готовності проекту для реалізації в межах партнерства.  

Цікавим є досвід Польщі й у сфері формування електронної бази очікуваних проектів 

державно-приватного партнерства. Ця база містить інформацію про потенційні такі проекти, 

причому, інформація переглядається і актуалізується періодично. Для кожного потенційного 

проекту розміщується його коротка анотація стандартизованої форми, у т.ч. наведено 

контактні дані державного партнера. Відкритою у Польщі є й інформація щодо існуючих 

проектів державно-приватного партнерства. Так, зацікавлені особи можуть знайти відомості 

щодо кількості, вартості, виду, сфери, правової форми, локалізації та інших параметрів таких 

проектів, починаючи з 2009 р.  

Якщо у 2014 р. у країнах Європи за секторальною ознакою найбільше проектів 

державно-приватного партнерства реалізовано в сфері транспорту (за кількісною ознакою), 

то вже у 2018 р. таким лідером є освіта. Особливо багато цих проектів у сфері освіти 

виконувалось у 2016 р. (понад 25 загалом). Своєю чергою, у вартісному виразі ринок 

державно-приватного партнерства Європи сконцентрований в останні роки на сфері 

транспорту (понад 9 млрд. євро у 2014 р., близько 9 млрд. євро – у 2015 р., близько 3,9 млрд. 

євро – у 2016 р., 7,6 млрд. євро – у 2017 р. та 7 млрд. євро – у 2018 р.). Це притому, що, 

наприклад, у 2018 р. у сфері освіти та медицини реалізовано у кожному випадку на загальну 

суму, не більшу 1 млрд. євро. [3]  
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Загалом, європейський ринок проектів державно-приватного партнерства у 2018 р. 

порівняно із 2017 р. знизився: на близько 4% у вартісному виразі та на 11% – у кількісному. 

У цьому ж 2018 р. принаймні одна країна ЄС реалізувала щонайменше 1 проект такого 

партнерства.  Загальна вартість реалізованих проектів державно-приватного партнерства в 

ЄС у 2018 р. становила 14,6 млрд. євро (у 2017 р. – 15,2 млрд. євро), а загальна кількість 

таких проектів – 39 од. (у 2017 р. – 44 од.). [3] Згідно офіційної статистичної інформації це є 

найменша кількість реалізованих таких проектів, починаючи з 1997 р.  
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УКРАЇНИ ТА В СВІТІ 

Динамічні зміни економічної реальності, посилення процесів глобалізації та 

інформатизації призводять до трансформації взаємозв'язку бізнесу та громадського сектору з 

державою, що змінює не лише межі між суспільством та державою, а й систему управління 

їх взаємодією. 

Поняття «GR-менеджмент» походить з англійської мови. Government relations 

management – "управління відносинами з органами державної влади". GR, або «Government 

Relations» (взаємодія з органами державної влади) – це діяльність спеціалістів великих 

комерційних структур із супроводу діяльності компанії в політичному середовищі з метою 

https://mtu.gov.ua/files/96.pdf
https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf
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побудови оптимальної системи відносин з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, враховуючи інтереси групи впливу, яка існує всередині чи поза компанією.  

GR охоплює широкий комплекс понять: обмін інформацією, листами, взаємодія з 

метою отримання певних дозвільних документів тощо. GR-менеджмент – це діяльність з 

налагодження взаємодії організації з органами державної влади та місцевого самоврядування 

із метою підвищити ефективність діяльності організації та мінімізувати ризики, що виходять 

зі сторони держави. У широкому сенсі під поняттям GR розуміють проведення спеціальних 

заходів, спрямованих на доведення певної інформації до відома органів влади. Отже, 

найчастіше інструмент GR використовують тоді, коли необхідно проінформувати державу 

про те, що існує певна проблема або недосконалість у певній сфері законодавства, що 

потребує врегулювання.  

З різних причин виділення GR-менеджменту як окремого напрямку діяльності 

організації почало формалізуватися тільки в останні роки. Тому теоретичне розуміння цього 

явища знаходиться на стадії становлення. GR-менеджмент, як сфера досліджень і практики, 

почав розвиватися в кінці ХХ-го і початку ХХІ-го століть. Одна із причин виникнення 

урядових відносин – стрімкий розвиток міжнародних корпорацій у другій половині ХХ 

століття, яким в ході своєї діяльності доводилося взаємодіяти як із національними урядами, 

так і з міжнародними регуляторними структурами. Відповідно, міжнародним корпораціям 

довелося аналізувати національні правові системи, ділову практику країни, «специфіку 

приватного капіталу в країнах, що розвиваються» та створювати структурні підрозділи, 

залучені до взаємодії із національними урядами та міжнародними (міжнаціональними) 

установами/організаціями. GR-тренд – новий тренд в нашій державі, який почав активно 

розвиватися останні десять років. Взаємодія приватного бізнесу з владою завжди 

приваблювала «великих гравців» бажанням впливати на управлінські рішення. 

При досягненні певного статусу в своєму масштабі, важливості перед кожним 

керівником бізнесу виникає питання, чи переходити на новий рівень – вибудовувати зв'язки з 

державними та/або муніципальними органами влади з метою просування інтересів бізнесу на 

найвищих рівнях влади. Якщо так, то як саме це зробити з найбільшою ефективністю, і кого 

залучити для вирішення цієї проблеми. В умовах чіткої (повної або часткової) відсутності 

законодавчого регулювання GR, PR та лобістських питань в Україні, компанії самі беруть 

ініціативу в свої руки, використовують спеціалізованих фахівців для вирішення тактичних 

проблем і стратегічних цілей в рамках існуючого спільного правового поля. 

Проте, що ж таке лобізм? Термін «лобізм» передбачає діяльність з метою впливу на 

владу та ухвалення певних рішень, але в інтересах певних, наприклад, комерційних 

бенефіціарів, а кінцевою метою має отримання прибутку. Прозорий закон про лобістську 
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діяльність може бути прийнятий у демократичній державі для того, щоб ті, хто працюють з 

парламентом, з депутатами, з органами влади, декларували і повідомляли, на чиї гроші вони 

працюють, в інтересах кого лобіюють ті чи інші питання комерційного характеру. Але з 

іншого боку – в умовах нерозвиненості, несталості демократичних інститутів, 

правоохоронної системи, судової системи, потенційно це може для нас нести ризики. 

Вже була неодноразова спроба парламенту врегулювати лобіювання в Україні. Народні 

депутати кожного скликання намагалися прийняти відповідні законопроекти, проте всі 

спроби так і залишилися провальними. Ддотепер лише шість держав у світі регулюють 

лобіювання, і Україна на фоні цього виявляється морально не готовою для революційних 

кроків. Адже більшість громадян поняття «лобізм» асоціюють саме з корупцією. 

Так, ще в 2020 році депутати Верховної Ради України пропонували легалізувати лобізм 

і встановити “правила гри” для такої діяльності. У березні того ж року в парламенті було 

зареєстровано вже чотири законопроекти на відповідну тему. Так, проєкт закону №3059 

подали депутати від партії “Батьківщина”, авторами трьох альтернативних документів (3059-

1, 3059-2, 3059-3) були нардепи від партії “Слуга народу”. Також у Верховній Раді ще у 

листопаді 2019 року була створена робоча група з підготовки законопроекту про лобізм: до 

неї увійшли представники від “Слуги народу”, “Опозиційної платформи”, “Європейської 

солідарності” та “Голосу” (їхній проєкт на початку 2020 року не був зареєстрований). [1] 

Загальна ідея законопроектів – дати визначення лобізму і регулювати його як 

професійну діяльність. Під лобізмом нардепи мають на увазі бізнесову діяльність з впливу на 

органи влади (від Президента до місцевого самоврядування) задля ухвалення рішень, 

вигідних замовнику. Наприклад, компанія, яка хоче отримати земельну ділянку під 

комерційну забудову, зможе найняти лобістську фірму, котра добиватиметься такого 

рішення від міської влади та захищатиме інтереси компанії-забудовника. 

Через рік знову ж таки ми можемо прочитати у ЗМІ про черговий законопроект. «На 

черговому засіданні Комітету Верховної Ради з правової політики відбувся справжній 

бенефіс Сергія Власенка. Більшу частину засідання присвятили тому, аби вислухати колегу 

чи посперечатися з ним. Першим розглядали законодавчі ініціативи щодо регулювання в 

Україні лобістської діяльності. Та, незважаючи на те, що була низка альтернативних версій, 

основний проект («Про державну реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання 

в Україні», №3059) представив С.Власенко — як один з авторів. [2] 

Для пошуку балансу між інтересами бізнесу, держави та суспільства в багатьох 

західних країнах застосовують саме інструменти лобіювання та government relations. Цікавим 

є те, що за кордоном, наприклад, в європейських країнах та США, сутність механізму GR 

дещо відрізняється від нашого. Зокрема, акцент робиться на маркетингу, консультаціях 
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спеціалістів, громадській діяльності та активній комунікації всіх суб'єктів відносин. 

Безперечно, важливу роль відіграє юридична діяльність, адже для початку необхідно 

розробити або вдосконалити законопроєкти, які в майбутньому будуть представлені для 

розгляду. Проте успішність ефективного виконання таких законів залежить саме від вдалого 

маркетингу та суспільної підтримки. 

У країнах ЄС та США механізми та технології GR і лобізму застосовуються, 

починаючи з 70-х років ХХ століття. Ці функції виконували великі корпорації для боротьби з 

прийняттям нового законодавства. Їх головним завданням був захист корпорацій, проте 

згодом коло їх обов'язків збільшилось, і вони почали відповідати за взаємовідносини з 

органами державної влади, виділяючи на це великі кошти. У багатьох країнах, таких як 

США, Канада, Великобританія, діяльність лобістських компаній законодавчо врегульована, є 

звітність про клієнтів та контрагентів компаній, а також грошові кошти, витрачені на 

політичний вплив. Наприклад, у США закон про лобіювання був ухвалений понад 70 років 

тому (в 1946 році). Він регулює процеси, які пов'язані з діяльністю лобістів, у тому числі 

отримання винагороди лобістом. Створений і функціонує реєстр лобістів, які представляють 

інтереси тієї чи іншої компанії / корпорації / групи осіб. Наприклад, американський лобіст 

має чітко зазначити суму, яку він витратив під час зустрічі, і вона не може перевищувати ту 

суму, яка зазначена в законі. [3] 

Лобіювання у розвинутих країнах є інструментом співпраці і комунікації, який 

призводить до ухвалення важливих рішень, вигідних як бізнесу та державі, так і 

громадянському суспільству. Прийняття відповідних нормативно-правових актів має реальні 

шанси вплинути на зменшення корупції в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, оскільки питання можна буде вирішувати у законний спосіб за нижчу суму. 

Багато дослідників визначають GR як функцію управління, оскільки одним із 

найважливіших завдань менеджера є забезпечення ефективних зовнішніх комунікацій і 

запобігання негативного впливу на зовнішнє середовище. Можна визначити наступні 

основні функції GR-менеджменту: 1) інформаційна функція; 2) аналітична функція; 3) 

комунікативна функція; 4) представництво та захист інтересів організації в органах влади. 

Характерною ознакою України у відносинах між владою, фінансово-політичними 

групами та суспільством є збереження неформальної інституціональної системи, яка 

формувала невизначені правила гри та дозволяла отримувати надприбутки. Однак сьогодні 

ситуація дещо змінилася. Попри значні фінансові та кадрові ресурси (зокрема завдяки 

активній інфільтрації представників бізнесу у владні структури), політична вага великого 

бізнесу доволі сильно зменшилась від початку 2014 року. Трапилось це як через об’єктивні 

(агресія Російської Федерації, окупація частини території), так і суб’єктивні причини (зміна 
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кон’юнктури на світових ринках, необхідність реструктуризації та модернізації підприємств 

та, як наслідок, занепад “рентної економіки”). Водночас, завдяки політичним та економічним 

ресурсам вплив груп інтересів великого капіталу на внутрішньополітичні процеси 

залишається на достатньо високому рівні. 

Громадськість, попри відсутність достатніх фінансово-економічних ресурсів, завдяки 

самоорганізації та механізмам комунікації здатна доволі ефективно впливати на процеси 

прийняття політико-управлінських рішень, використовуючи протестний потенціал 

суспільства чи прямий тиск. До того ж влада, бізнес та суспільство є неоднорідними. 

Наприклад, влада, її окремі представники та різноманітні групи впливу, пов’язані з 

фінансово-політичними суттєво змістила фокус прийняття рішень із центрального рівня на 

регіональний та місцевий, оскільки вона відкрила нові можливості перед локальними 

елітами. Найбільші тектонічні процеси відбулися в українському суспільстві, яке поступово 

перетворюється з об’єкта на суб’єкта політики. Все це відображено у поширенні 

різноманітних груп, які відстоюють не так приватні, як суспільні інтереси – від екології до 

національної безпеки та оборони. 

Українська Асоціація професіоналів у сфері GR і лобістів, яка була створена у 2014 

році, змогла об’єднати фахівців і профільні організації які безпосередньо практикуються в 

сфері Government Relations, Public Affairs, Public Advocacy. Основна мета створення асоціації 

– це представництво інтересів бізнесу в діалозі з органами влади і суспільством у цілому. За 

цей час було реалізовано безліч спільних проектів. У грудні 2020 року членами асоціації 

було понад 76 компаній, організацій і підприємців які представляють різні сфери бізнесу. 

2020 рік відзначився своєю турбулентністю для бізнесу та довів необхідність 

консолідації підприємців з метою захисту професійних інтересів, участі в законотворчій 

діяльності та налагодженні ефективного діалогу з владою. Саме побудова нормотворчої 

комунікації повинна стати ланцюгом до прийняття дієвих та прогресивних змін в 

законодавстві. З липня 2020 року Асоціація рітейлерів України, маючи позитивний досвід 

роботи з вирішення нагальний проблем сфери рітейлу, сфокусувала свою діяльність і на 

напрямку Government Relations. RAU – ефективна платформа для обговорення ініціатив, що 

хвилює бізнес та які потребують впровадження на рівні законів або інших нормативних 

актів. Асоціація змогла об’єднати навколо себе значну частину найпрогресивніших компаній 

рітейлу, що мають спільні задачі та проблеми, вирішення яких допоможе всій галузі.  

З метою ефективного прийняття рішень та узгодження позицій, на базі Асоціації було 

створено комітет з питань законодавчих ініціатив, до якого увійшли топ-менеджери 

провідних компаній, а також авторитетні експерти роздрібного ринку. З початку роботи GR 

напрямку, RAU почала активно приймати участь та організовувати зустрічі, учасниками яких 
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були і представники державних органів влади. Зокрема, були проведені зустрічі з народними 

депутатами України, представниками Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства тощо. Пріоритетним для асоціації 

залишається участь в процесі оновлення законодавства в сфері захисту прав споживачів, 

державного нагляду та контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, зміни умов 

надання послуг еквайрингу, удосконаленні трудового законодавства, а також в запобіганні 

прийняття рішень, які будуть погіршувати та ускладнювати умови ведення бізнесу. З метою 

посилення позиції Асоціації при ініціюванні законодавчих змін та відстоювання інтересів 

бізнесу від «шкідливих» нормативних актів, Асоціація рітейлерів України стала членом 

Української ради бізнесу, об’єднання, до якого входить більше дев’яноста провідних бізнес-

асоціацій. 

Сучасний стан взаємодії влади, бізнес-структур та суспільства в Україні вимагає 

впровадження GR-менеджменту. Цей механізм повинен базуватися на оптимальному 

використанні системних принципів, як-от досягнення консенсусу інтересів влади, бізнесу та 

суспільства під час ідентифікації основних напрямів економічної та соціальної стратегії 

держави; інституціоналізація відносин бізнесу, суспільства та влади через зміцнення ролі 

інститутів громадських рад, лобістських структур, саморегулюючих організацій підприємців, 

реалізацію соціальних і доброчинних програм; участь великих бюджетоутворюючих і 

фінансово-промислових груп у соціально-економічному житті місцевої громади через 

інститут публічно-приватного партнерства; транспарентність відносин держави, бізнесу та 

громадянського суспільства; демократизація процесів ухвалення стратегічних рішень; 

диверсифікація соціальної відповідальності бізнесу та влади [4]. 
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПАНДЕМІЯ COVID-19,  

НОВА ЕКОНОМІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ 

Оголошення на початку 2020 р. пандемії у зв'язку зі спалахом SARS-CoV-2 стало 

великим викликом для сучасного суспільства, визначаючи нові загрози та відкриваючи нові 

можливості для розвитку. На думку, дослідників провідних аналітичних центрів більшість 

ризиків у 2021 р. будуть пов’язані із пандемією та подоланням її наслідків. Зокрема, це 

посилення кризи, спричиненої коронавірусною хворобою (швидше за все криза буде 

посилюватися, якщо процес вакцинації все ще буде повільним), боротьба за економічне 

відновлення (більшість країн світу не зможе повернутися до того рівня ВВП, який мали до 

початку 2020 р.), глобальна фінансова криза (в основному у країнах з перехідною 

економікою), кінець зростання середнього класу (за прогнозом Світового Банку до кінця 

2021 р. додатково ще 150 млн людей опиняться за межею бідності), посилення протистояння 

між США та Китаєм (продовження торговельної війни між країнами, при тому, що китайська 

економіка доволі тісно пов'язана з рештою економік світу та є важливим експортним ринком, 

джерелом туризму, постачальником проміжних товарів), найбільша харчова криза за останні 

десятиліття (через порушення глобальних ланцюгів постачання продуктів харчування та 

підвищення на них цін) [6].  

Усе це призведе до несприятливої ситуації на важливих для України сировинних 

ринках, закриття товарних ринків для українських експортерів, зміни глобальних 

виробничих ланцюжків та в кінцевому результаті до падіння економіки України. За 

прогнозами НБУ, Україна у 2020 р. мала зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-

14.5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9.5%) 

[5,  С. 4]. Фактично на кінець 2020 р.: рівень безробіття в Україні становив 9,3%, експорт 

товарів за січень-листопад 2020 р. – 85,7% аналогічного періоду минулого року, імпорт 

товарів за січень-листопад 2020 р. – 95,2% аналогічного періоду минулого року [4]. За 

попередніми даними у 2020 р. загальний фонд державного бюджету було виконано із 
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дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі 

у сумі 274,5 млрд грн [3], що у 2,8 рази більше, ніж у 2019 р. 

Зміни загальної тенденції розвитку економіки можна також оцінити ще й за динамікою 

індикатора економічних настроїв (ІЕН). Його складовими є індикатори ділової впевненості 

(ІДВ) у певних секторах економіки (переробна промисловість, будівництво, роздрібна 

торгівля, сфера послуг), які оцінюються на основі опитувань про поточний рівень замовлень 

і запасів готової продукції, змін обсягів продажів за останні три місяці, прогнозу зміни 

обсягів виробництва/продажів і кількості працівників у наступні три місяці, а також 

індикатор споживчої впевненості. Загалом даний показник характеризує впевненість 

суб’єктів господарювання у простоті, зручності та легкості ведення їх бізнесу в 

майбутньому. Тобто відображає рівень довіри до держави щодо можливості розвиватися у 

майбутньому. 

Так, Індикатор економічних настроїв (ІЕН) в Україні, у першому кварталі 2021 р.  

становить 90,7% порівняно з 92,1% і 107,6% відповідно в IV та І кварталах 2020 р. Рекордно 

низького рівня (73,7%) ІЕН досяг у ІІ кварталі 2020 р., коли в Україні було введено жорсткі 

карантинні обмеження і як наслідок цього відбулося зниження ІДВ в переробній 

промисловості на 18,4 п.п., ІДВ в будівництві на 20,8 п.п., ІДВ в роздрібній торгівлі на 33,5 

п.п., ІДВ у сфері послуг на 44,0 п.п., Індикатора споживчої впевненості на 1,3 п.п. (рис. 1). 

Таке різне зниження значень ІЕН та його складових компонент вказує на повернення 

української економіки в зону недостатньо сприятливого ділового клімату.  

У І кварталі 2021 р. відносно ІІ та ІІІ кварталів 2020 р. зафіксовано покращення ситуації 

по всіх складових ІЕН, за винятком індикатора споживчої впевненості. Як бачимо, у  

споживачів впевненості немає і вони не поспішають витрачати гроші. При цьому, різні 

маркетингові дослідження проведені через мережу Інтернет, дозволили встановити 

зростання розриву в динаміці витрат домогосподарств між великими містами й містечками. 

Під час карантину у населення великих міст скоротилися витрати на розваги, кафе, спортивні 

клуби. На противагу цьому необхідність закупити їжу, ліки й товари першої необхідності (за 

відсутності витрат на розваги) призвела до зростання загальних витрат у жителів малих 

населених пунктів [1]. 

Якщо подивитися на окремі компоненти індикатора, єдина сфера, якій у 2020 р. з 

від’ємного показника вдалося піднятися до позитивних тенденцій є роздрібна торгівля (з - 

5,2 у ІІІ кварталі до 5,6 у IV кварталі). Проте вже у І кварталі 2020 р. знову всі показники 

набули від’ємних значень. При цьому, ані в переробній промисловості, ані в будівництві, ані 

в сфері послуг, підприємствам не вдалося досягти показника впевненості, який був 

зафіксований на початку 2020 р. Хоча, підприємства будівельної галузі почали нарощувати 

темпи після різкого спаду активності навесні. 
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Дані рис. 1 підтверджують той факт, що економіка України потрохи відновлюється 

після наслідків жорсткого локдауну навесні 2020 р., але впевненості у бізнесу та населення у 

завтрашньому дні є досить мало. 

 

Рис. 2. Індикатор економічних настроїв в Україні 

Примітка: ІДВ – індикатор ділової впевненості 

Джерело: складено автором на основі [2]. 

Як бачимо, довготривалість періоду жорстких карантинних обмежень і заборон 

обумовить низку негативних процесів як в національній, так і світовій економіках. 

Повернення країн до того рівня розвитку, що був на момент оголошення пандемії COVID-19 

(початок 2020 р.), буде важким і не для всіх успішним. При цьому, відновлення економічного 

виробництва, до спаду якого привів короновірус, може відбуватися по одній із схем 

наведених на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схеми відновлення економіки після пандемії COVID-19 

Джерело: складено автором на основі [7]. 
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«V» 

• Виробництво спершу 
різко падає, але 
повертається до свого 
попереднього рівня 
майже одразу після 
завершення всіх 
обмежень, заборон і 
вимог про фізичне 
дистанціювання. 

«U» 

• Багато форм 
економічної діяльності 
залишаються у 
підвішеному стані. 
Зайнятість нижча, ніж у 
докоронавірусний 
період. Обмеження на 
певні види діяльності. 
Відновлення може бути 
швидким, як тільки 
обмеження будуть 
зняті (дотримування  
дистанції, закриття 
установ, подорожі). 
Робочі місця швидко 
заповняться знову. 

«Swoosh» 

• Період стагнації, який 
притаманний схемі 
«U», лише поступово 
зміниться на період 
відновлення та 
затягнеться на довший 
період. Обсяг ВВП 
згодом повернеться до 
попереднього рівня.  

«Z» 

• Зростання ВВП після 
первісного 
економічного удару 
швидкими темпами. 
Відновлення 
економічного розвитку  
характеризуватиметься 
показниками вищими,  
які були ще до 
пандемії. 

«W» 

• Економіка падає двічі – 
від першої і другої хвилі 
COVID-19. Вперше – 
через первісний удар 
пандемії, за яким іде 
швидке повернення до 
попереднього рівня. 
Вдруге – від ще одного 
спалаху хвороби. Тоді  
швидке відновлення 
ВВП до 
докоронавірусного 
рівня. 

«L» 

• Різкий занепад 
економіки, яка вже 
ніколи не відновиться 
достатнім чином, щоб 
повернути втрачені 
позиції. ВВП відновить 
зростання з нижчої 
початкової точки. 
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При цьому, підбір заходів та інструментарію для стимулювання економіки України 

повинен здійснюватися у розрізі секторів економіки й у відповідності до викликів пандемії 

COVID-19, негативний вплив яких потрібно нейтралізувати (табл. 1). 

Таблиця 1 

Впив COVID-19 на функціонування окремих секторів економіки України 

Сектор економіки Виклики 

Промисловість  • Розриви в ланцюгах поставок, обмеження транспортування співробітників через 

карантинні заходи може призвести до порушень виробництва. 

• Обмеження доступу до фінансів та ринків.  

• Зниження попиту і протекціонізм на зовнішніх ринках через кризу промислового 

виробництва у світі, поглиблену через пандемію COVID-19. 

• Низька місткість внутрішнього ринку, в тому числі через повільну економіку. 

• Відсутність ресурсів для інвестицій в умовах нестачі ліквідності унеможливіть 

капіталовкладення у необхідну модернізацію. 

Агросектор  • Пандемія COVID-19 вплинула не лише на виробництво продукції, але й на збут 

через обмеження каналів дистрибуції (зокрема відкриті ринки для 

домогосподарств) та експортних ринків для середнього та великого бізнесу. 

• Блокування локальних та міжнародних ланцюжків збуту. 

• Зниження платоспроможності населення на внутрішньому ринку. 

• Падіння цін на світових ринках і зменшення попиту. 

• Уповільнення переговорів щодо доступу до ринків. Країни Азії та ЄС складають 

75% експорту с/г продукції. 

• Скорочення фінансових ресурсів для оновлення та придбання / створення нових 

засобів виробництва. 

Енергетика • Падіння споживання енергетичних ресурсів внаслідок запровадження 

карантинних заходів, спричинене значним падінням бізнес активності в країні. 

• Криза розрахунків між учасниками ринку електроенергії, внаслідок постійного 

адміністративного втручання в модель функціонування ринку. 

• Падіння цін на енергоресурси, внаслідок скорочення споживання промисловості 

та надлишку запасів. 

• Скорочення робочих місць в енергетичному секторі та наростання соціальної 

напруги. 

• Падіння платежів на ринку електроенергії. Внаслідок скорочення обсягів доходів 

населення відбулося зростання рівня неплатежів, що може досягти 30% за 

електроенергією у випадку негативних сценаріїв розвитку пандемії та продовження 

карантинних обмежень. 

Транспорт та  

інфраструктура 

• Дефіцит ліквідності у компаній внаслідок припинення чи обмеження 

пасажирських перевезень. 

• Зменшення доходів від вантажних перевезень через економічну кризу та 

зменшення обсягів виробництва. 

• Зменшення обсягів перевезень через сповільнення економіки, зменшення 

експорту. 

• Замороження концесійних проектів через сповільнення економіки та погіршення 

ціновою кон’юнктури. 

• Додаткові витрати для перевізників через неможливість укомплектування 

екіпажів суден у зв’язку з карантином. 

• Зупинка діяльності компаній, що обслуговують сектор водних перевезень – 

наприклад, компаній, що займаються пошуком та підбором екіпажів, 

передрейсового медичного огляду, тощо. 

• Збитки внаслідок припинення авіаційного сполучення через введення карантину, 

при цьому утримання літаків та ліцензій для персоналу, а також продовження 

виплат заробітної плати.  

• Зростання вартості вантажоперевезень внаслідок припинення пасажирських 

рейсів, які також використовувалися для перевезення вантажів. 

• Правові колізії, пов’язані з відсутністю можливості дотримуватися регуляторних 

вимог від час карантину. 

• Ризик недостатнього фінансування дорожніх робіт, внаслідок переспрямування 

бюджетних коштів на інші, більш нагальні потреби. 

• Розриви в ланцюгах поставок матеріалів необхідних для будівництва; можливий 
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дефіцит імпортованих матеріалів. 

• Відсутність ресурсів для інвестицій в умовах нестачі ліквідності унеможливить 

капіталовкладення у необхідну модернізацію.  

• Збільшення фінансового тиску та ризик дефолту внаслідок високих кредитних 

зобов’язань та зменшення інвестиційної привабливості.  

Інформаційно-

комунікаційні  

технології 

• Пандемія COVID-19 ускладнила обслуговування телекомунікаційної 

інфраструктури. 

• Обмеження доступу до офісних приміщень. 

• Зменшення попиту як на вітчизняному, так і на міжнародних ринках. 

• Економічна криза негативно вплинула на такий сегмент ІТ як комп’ютерне 

програмування та надання інформаційних послуг, а 

саме відбулося скорочення кількості проектів та затримка виплат за існуючими 

контрактами. 

• Перехід на дистанційну роботу. Доступ до технологій у сільській місцевості 

низький, що унеможливлює використання електронних послуг та обмежує 

зайнятість. 

• Представництво компаній на зовнішніх ринках: міжнародні події, road-шоу та 

B2B зустрічі (скасування публічних подій та обмеження офлайн зустрічей). 

• Зменшення замовлень від суб’єктів міжнародного ринку ІТ послуг та продуктів. 

Сфера послуг • Втрата клієнтів та ринків через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19. 

• Неможливість бізнесу трансформуватись та перейти онлайн. 

• Падіння попиту, спричинене карантинними обмеженнями та економічною 

кризою, зумовлює касові розриви та неможливість залучати банківські позики в 

сфері послуг. 

• Підприємства в найбільш постраждалих секторах, що були змушені обмежити чи 

призупинити свою діяльність, все ще повинні сплачувати значну кількість податків 

• Окрім податків, підприємства повинні виконувати зобов’язання перед іншими 

суб’єктами (орендна плата, комунальні платежі), на що у них, в умовах обмежень 

та падіння попиту, бракує ресурсів. 

• Частина аспектів, пов’язаних із карантинними обмеженнями, залишаються 

неврегульованими або нероз’ясненими (питання форс-мажору, режим самоізоляції, 

діяльність контролюючих та фіскальних органів тощо). 

• Пристосування до нових соціальних стандартів в умовах пандемії, які дозволять 

їм, з одного боку, надавати послуги населенню та отримувати прибуток, а з іншого 

– убезпечити своїх клієнтів від ризику бути інфікованими та мінімізувати 

поширення COVID-19. 

Джерело: складено автором на основі [5]. 

Водночас, враховуючи високий ступінь невизначеності щодо перспектив подальшої 

динаміки епідемії COVID-19 в Україні та її впливу на національну економіку, необхідно 

здійснювати постійний моніторинг стану української економіки та очікувань вітчизняних 

підприємців. Попри це епідемія COVID-19 не є єдиним викликом сучасного світу, який стає 

все більш мінливим (Volatile), непевним (Uncertain), складним (Complex) і неоднозначним 

(Ambiguous). VUCA-світ рано чи пізно згенерує нові виклики, які внесуть зміни чи 

зруйнують усталені економічні процеси. 
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ЗМІНА ПОВЕДІНКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ І ДІЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19  

Пандемія спричинена захворюванням COVID-19 стала випробуванням для всієї 

світової економіки, але на нестійкі та чутливі до будь-яких подразників національні 

домогосподарства і ділові підприємства чиниться особливий вплив. До початку пандемії 

відбувалася поступова стабілізація української економіки, яка досі переживає наслідки 

російської агресії. Зростання доходів населення та раціональний попит дозволяли 

домогосподарствам та бізнесу опиратися важливим та необхідним змінам, які могли стати в 

пригоді як компаніям і клієнтам, так і суспільству в цілому. 

Події на зразок пандемії COVID-19 можуть досить довго впливати на динаміку ринку. 

Окрім вживання нагальних заходів з реагування, організації також можуть скористатися 

кризою як можливістю замислитися над спроможністю зрозуміти швидкозмінювані попит й 

інтереси споживачів. Окрім антропогенного, світ зазнає також економічного впливу. Понад 

50,000 компаній з усього світу, акції яких котируються на біржі, упродовж шести тижнів 

втратили 19,4 трильйона євро (мінус 24%) [1]. 

У цілому найбільш уразливими з точки зору соціально-економічного впливу COVID-19 

є сім’ї, яким складніше диверсифікувати свої доходи.  

Найбільшого впливу, скоріше за все, зазнають чотири нижченаведені категорії (у них 

матиме місце найбільше зростання рівня бідності):  

• домогосподарства з трьома та більше дітьми;  

• одинокі батьки з дітьми;  

• домогосподарства з дітьми до трьох років;  

• одинокі пенсіонери старше 65 років.  

Відтак, дуже важливо, щоб соціально-економічна політика в цей критичний час 

ґрунтувалася на належній доказовій базі, а обмежені ресурси використовувалися якомога 

ефективніше і своєчасно надавалися тим, хто найбільше потребує. 
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Загалом, за оцінками експертів, за інших рівних умов Україна може очікувати:  

• за менш загрозливим сценарієм кількість осіб, які живуть у бідності, збільшиться на 

6,3 мільйона, в тому числі 1,4 мільйона дітей;  

• за більш загрозливим сценарієм кількість осіб, які живуть у бідності, збільшиться на 9 

мільйонів, в тому числі 1,8 мільйона дітей (табл. 1).  

Таблиця 1  

Кількість осіб (зокрема дітей), які у 2021 році стануть бідними в результаті скорочення 

доходів (порівняно з базовим сценарієм (без COVID-19) 

Сценарії розвитку 

пандемії 

Кількість осіб, які стануть бідними 

Усі домогосподарства, 

осіб 

Домогосподарства з 

дітьми, осіб 

Діти, осіб 

Менш загрозливий 

сценарій 

6 294 000 3 771 000 1 388 000 

Більш загрозливий 

сценарій 

9 054 000 5 244 000 1 859 000 

Джерело: [7] 

Отже, аналіз демонструє, що за обома сценаріями рівні бідності значно зростуть у 

результаті карантинних заходів у зв’язку з COVID-19, причому бідність дітей зросте ще 

різкіше. У цілому найбільш уразливими з точки зору соціально-економічного впливу 

COVID-19 є сім’ї, які не можуть диверсифікувати свої доходи. 

Відтак, підсумуємо ключові аспекти економіки України в умовах карантину впродовж 

перших 6 місяців 2020 року: 

 за даними Держстату, доходи населення у IІ кварталі 2020 р. становили 867,5 млрд 

грн, скоротившись на 0,8% порівняно з I кварталом 2020 року та на 3,1% порівняно з II 

кварталом 2019 року. У структурі доходів населення знизилася частка заробітної плати (з 

48,6 до 45,5%) та прибутків (з 15,8 до 15,3%); 

 рівень безробіття серед осіб віком 15-70 років у II кварталі 2020 року на тлі 

коронакризи зріс до 9,9% (порівняно з 8,6% у I кварталі), а частка неформального зайнятого 

населення продовжує перевищувати 20% (у тому числі, у сільській місцевості – 36,5%) [2]; 

 на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися переважання 

попиту над пропозицією іноземної валюти, проте його обсяг скоротився майже вдвічі 

порівняно з попереднім тижнем – з 207 до 114 млн дол.; 

 обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів минулого тижня скоротився на 1,9 

млрд грн (2,3%, або 68 млн у доларовому еквіваленті), що свідчить про прискорення виходу 

нерезидентів із державних цінних паперів України, номінованих у національній валюті [3]. 

Виконання бюджету здійснюється із перевищенням планових показників, що дає змогу 

надолужувати відставання за показниками доходної частини бюджету, яке утворилося в 

першій половині 2020 року. Зокрема, у вересні виконання державного бюджету за доходами 
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становило 115,3% від планового та 111,5% від показників аналогічного періоду минулого 

року. Унаслідок виконання державного бюджету за 9 місяців 2020 року становило 98,5% від 

плану (103,3% до відповідного минулого року, у тому числі за податковими надходженнями 

– відповідно 107,3% (117%)). Збереження темпів виконання плану за доходами державного 

бюджету дасть змогу вийти в жовтні на планові показники виконання бюджету в цілому за 

підсумками 10 місяців 2020 року [4]. 

Звичайно, що криза чинить негативний вплив і на інвестиційний клімат як в Україні, 

так і в світі, загалом. Світове економічне уповільнення та COVID-19 стали причинами того, 

що частина інвесторів сповільнювала або скасовувала майбутні угоди. Наприклад, у квітні 

2020 року була припинена угода Regal Petroleum про придбання "Укрнафтінвесту" за 39 млн 

дол. Іншим прикладом є припинення угоди щодо купівлі Idea Bank компанією Dragon Capital.   

Проте не всі угоди були зірвані. Була здійснена приватизація та створення ДПП з 

концесії Херсонського морського порту та спеціалізованого морського порту "Ольвія", які 

містять інвестиційні зобов'язання на 3,8 млрд грн, а також перший повноцінний сервісний 

контракт з підвищення видобутку між "Нафтогазом" та Expert Petroleum, який передбачає 

інвестування 1 млрд грн протягом п'яти років. Україна прагне залучити іноземні інвестиції у 

критичну інфраструктуру. Як і у 2019 році, у першому півріччі 2020 року в центрі уваги 

інвесторів були сільське господарство, нерухомість, транспорт, інфраструктура, інновації та 

нові технології. На ці сфери припадає 91% вартості всіх укладених угод [5]. 

Отже, незважаючи на суттєвий негативний вплив пандемії COVID-19, бізнес на відміну 

від національних домогосподарств, продовжує свою діяльність. Однак, ще одного жорсткого 

«локдауну» і другої тотальної зупинки українська економіка може не пережити, а тому 

здійснює всі можливі епідеміологічні заходи для уникнення такої ситуації.  

Таким чином, заходи спрямовані на пом’якшення наслідків COVID-19 для 

національних домогосподарств, повинні мати комплексний характер і передбачати 

використання інструментів і програм, які зараз є у розпорядженні Міністерства соціальної 

політики та інших профільних міністерств. Замість того, щоб застосовувати підхід, 

оснований на категоріях, необхідно використати комбінацію кількох інструментів і програм, 

як універсальних, так і адресних, для охоплення найбільш уразливих категорій (наприклад, 

допомоги у зв’язку з народженням дитини, допомоги малозабезпеченим, допомоги 

багатодітним сім’ям, допомоги одиноким батькам). 

А для керівників ділових підприємств пандемія стала своєрідним випробуванням їхніх 

лідерських здібностей, змусивши ще раз переглянути стратегічні цілі компанії. Така ситуація 

в світі створила унікальну можливість для власників підприємств переглянути формат 
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функціонування та діяльності своїх компаній в сфері ефективного використання ресурсів та 

оцінки ризиків на випадок непередбачуваних подій, накшталт, пандемії COVID-19. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ КРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

Аналізуючи різну ситуацію з COVID-19 у країнах світу можна виділити три фактори 

того, як різні країни реагували на цю соціально-економічну кризу. 

Перший фактор пов’язаний з потужністю держав, а саме: наявність медичного 

персоналу, розвиненої інфраструктури та необхідних ресурсів у медичній галузі. Другий 

фактор пов’язаний з довірою громадян до свого уряду, а третій – стосується керівників 

держав і того, які рішення вони приймають управляючи економікою країни. 

Нинішня пандемія COVID-19 та спричинена нею глобальна економічна рецесія може 

мати довгострокові неочікувані ефекти, які проявляться через роки. Так, професор 

Стенфордського університету Френсіс Фукуяма під час IV Міжнародного форуму 

«Креативна Україна» заявив, що попередній досвід взаємодії з економічними кризами має 

навчити нас того, що наслідки глобальних збоїв проявляються часто через роки після такої 

події й рухають світ в неочікуваних напрямах. 

Керівники деяких країн використали нинішню пандемію корона вірусу як привід для 

розширення своєї влади та придушення критичних виступів проти них. Це відбулося у таких 

країнах як Китай, Індія, Філіппіни, Угорщина, Уганда, Сальвадор та інші. Пандемія COVID-

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2020/10/KPMG-Review-Magazine-8-ukr.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
https://minfin.com.ua/ua/
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/07/ma-radar-ukraine.html
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19, на нашу думку, посилила ефект негативних трендів, які спостерігались у світі в останні 

роки. А це може призвести до глобальних збоїв на тлі руху країн до економічного спаду. 

На сьогодні перспективи економічного зростання для різних країн залишаються 

невизначеними. З огляду на зазначене вище, уряду будь-якої країни потрібно діяти швидко й 

неупереджено, аби подолати корона вірус і його економічні наслідки. 

Оскільки ця хвороба змінила життя нинішнього людського суспільства, порушила 

умови функціонування різних ринків, а також виявила рівень ефективності дій урядів, то 

рано чи пізно вона допоможе зробити ґрунтовні висновки, що логічно випливають з аналізу 

викликів сучасності і затребуваності дій урядів країн усього світу. Кількість збанкрутілих 

підприємств може швидко збільшитися, якщо економічна активність не почне зростати 

найближчим часом, оскільки малі і середні підприємства будуть особливо вразливими за 

умов поширення пандемії коронавірусу. Отже, можемо зробити висновок, що світова 

економіка вже перебуває в рецесії, оскільки наслідки впливу пандемії корона вірусу на 

економічну активність стають все значніші. Існують також серйозні побоювання, що 

подальше поширення COVID-19 може поставити під загрозу продовольчу безпеку у ряді 

країн, що розвиваються. Якщо ж природні катаклізми накладуться ще і на пандемію, а 

карантинні заходи обмежать можливості доставки продуктів харчування, то це може 

спричинити поширення голоду у цих країнах. 

Для економіки України сьогодні існують додаткові виклики, спричинені фінансовими 

труднощами на світовому ринку та посиленням тиску на українську гривню, оскільки 

іноземні інвестори вилучають свої ресурси з нашої країни в пошуках їх безпечного притулку. 

У більшості випадків це державні облігації уряду США та уряду інших розвинутих країн. 

Щоб запобігти такому сценарію Україна має оголосити план допомоги, спрямований на 

підтримку фінансових ринків, бізнесу та населення. До цього плану допомоги наш уряд 

повинен включити як монетарні, так і фіскальні інструменти. На відміну від більшості країн 

Національний банк України має можливість знизити облікову ставку, яка наразі становить 

10%. Уряд повинен усіма своїми можливостями підтримувати свою економіку навіть за 

рахунок нарощування національного боргу країни. 

Головним пріоритетом економічної політики України має бути відповідне 

фінансування нашої системи охорони здоров’я, щоб вона була готова до цього глобального 

виклику. 

Чим скоріше буде подолано COVID-19, тим менший буде його вплив на економіку 

країни. Наш уряд повинен також розглянути фінансові стимули для підтримки вразливих 

груп людей та бізнесів, що мають тимчасові фінансові проблеми. Можливим джерелом цієї 

підтримки є запозичення від міжнародних фінансових організацій. Україні потрібно 
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продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом для стабілізації свого валютного 

ринку та створення відповідних резервів іноземної валюти, які можуть забезпечити 

стабільність під час світової економічної кризи, що розпочалася 2020 року. 

Розвиток пандемії у світі та Україні у 2020 році дає всі підстави стверджувати про те, 

що у 2021 році слід очікувати на скорочення витрат як на споживання, так і на інвестиції в 

нашій країні. А це у свою чергу спричинить скорочення обсягів будівництва, оптової та 

роздрібної торгівлі, громадського харчування, пасажирських авіаперевезень, таких напрямів 

підприємницької діяльності як туризм, готельний бізнес і розваги. Причому згадане 

скорочення більшості видів споживання негативно позначиться не лише на обсягах 

виробництва товарів і послуг в Україні, а й призведе до скорочення обсягів їх імпорту в 

Україну [1]. 

Після завершення пандемії COVID-19 швидкого відновлення світової економіки 

ймовірно не буде. Саме виходячи із цієї позиції уряду України і далі потрібно продовжувати 

податкову та земельну реформи, які було започатковано раніше, для забезпечення 

економічного зростання країни у 2021 році. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Процес європейської інтеграції України стикається з багатьма проблемами внаслідок 

недостатнього швидкого наближення України до європейських стандартів. Розробка 

ефективної системи управління в Україні потребує врахування та запозичення кращого 

досвіду європейських країн. Обраний Україною курс на євроінтеграцію передбачає 

поступове входження системи державного управління України в європейський 

адміністративний простір. Саме тому першочерговим  завданням адміністративної реформи 

в Україні має бути формування принципів європейського адміністративного простору в 

практиці державного управління. Належне функціонування органів державної влади та 
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управління в нашій країні можливе за умови дотримання ряду важливих правових принципів 

європейських країн – забезпечення дотримання законності, верховенства права та демократії, 

ефективності використання державних ресурсів. Отже, необхідність вирішення багатьох 

сучасних проблем державного управління в Україні, вдосконалення його механізмів та 

інструментів, підвищення його ефективності та результативності, зумовлюють доцільність 

неупередженого дослідження процесів походження, виникнення та становлення 

різноманітних систем управління в країнах європейського простору у контексті їх 

використання як досвіду для удосконалення публічного управління в Україні.  

Формування єдиного європейського адміністративного простору здійснювалося 

поступово, протягом тривалого часу, як результат соціально-економічної, політичної, 

правової і культурної взаємодії норм і інститутів країн, які долучалися до Європейського 

Союзу, що обумовило виділення комплексу загальновизнаних стандартів та принципів 

здійснення публічного управління, які закріплені національним законодавством країн і 

реалізуються через відповідні процедури і механізми підзвітності. Ці стандарти базуються на  

відповідальності органів публічного управління, адміністративної, законодавчої чи судової 

влади щодо забезпечення дотримання законності, а також на ефективності в досягненні 

поставлених цілей, забезпеченні максимальної прозорості, відкритості та гнучкості, 

широкому залученні громадськості, формуванні відносин співпраці між різними рівнями 

публічного управління, пошуку оптимальних форм місцевого самоврядування,  розвитку 

теорії децентралізації. 

Європейські моделі публічного управління втілюють сучасні підходи до державного 

управління, що поєднали в собі прогресивні погляди філософів, політологів, юристів, 

соціологів, управлінців різних часів. Концепції управління в країнах Європи традиційно 

поділяють на британську, німецьку, французьку та скандинавську. Щоб зрозуміти 

відмінності між ними, варто розглянути їх докладніше. 

Британська наукова школа публічного управління сформувалася однією з перших, 

зважаючи на те, що термін «публічне управління» вперше використав англійський 

державний службовець Десмонд Кілінг у 1972 р.  Під публічним управлінням він розумів 

пошук  найкращого способу залучення та використання обмежених ресурсів задля 

досягнення пріоритетних цілей державної політики. Поява нової концепції управління у 

публічній сфері була спричинена потребою модернізувати організаційні структури і 

процедури, з метою підвищення  ефективності функціонування усіх інституцій публічної 

сфери. У кінці 80-х років у Великобританії набуває популярності ідея New Public 

Management (NPM), яка вперше була згадана у 1993році.  NPM – це модель реформування 

публічного управління, що відображає сучасні зміни в організації та управлінні виконавчою 
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владою, пройшла процес формування та апробації і почала широко застосовуватися на 

початку 1990-х років.  Варто виділили три варіанти змісту зазначеної управлінської 

концепції: 1) сукупність політичних уявлень щодо організації та функціонування виконавчої 

влади і державної служби; 2) академічна дисципліна, що вивчає практику управління 

державною службою; 3) комплекс практичних заходів, здійснених в ході адміністративних 

реформ. В системі нового державного менеджменту домінуючими є дві тенденції: 

економічна маркетизація і організаційна дебюрократизація, які втілюються в основних 

принципах реформування системи державного управління, а саме: розвинута конкуренція на 

ринку громадських послуг; контроль громадян за діяльністю урядових установ; оцінювання 

результативності роботи; націленість на досягнення мети (місії); забезпечення свободи 

вибору для споживачів громадських послуг; попередження виникнення проблем; 

забезпечення перевищення доходів над витратами; децентралізація управління через 

розширення повноважень і відповідальності органів державного управління та місцевого 

самоврядування; використання ринкових методів замість бюрократичних. 

Визначальними ознаками британської концепції державного управління є:  

трактування свободи індивідуума як непорушних меж, яких не може порушувати влада 

(І.Берлін); концепція відповідальної перед громадою держави, проведення урядом 

продуманої державної політики (Е.Берч); розгляд легітимності і авторитету влади в контексті 

державного управління (Р.Роуз);  бачення державного управління як сфери раціональної 

діяльності людей з характерною дихотомією “виграш – втрата” (Б.Баррі); концепції 

цільового державного управління (М.Оукшотт);  концепція організаційної кібернетики, що 

трактувала державне управління як систему, що прагне до самозбереження (С.Бієр).  

Незважаючи на велику кількість позитивних моментів, NPM-концепція містить певні 

слабини, а саме: суспільству відводиться роль споживача державних послуг, але ніяк не 

співвиробника; другорядність вирішення соціальних проблем і, як наслідок, підвищення 

рівня соціальної нерівності та бідності; ерозія ролі держави ( розглядає державу лише як 

«керманича політичного процесу») і державних службовців в суспільних відносинах. Ці 

недоліки спровокували появу нової управлінської моделі, що сформувалася у 1997році і 

отримала назву «Good Governance», або «належне ( таке, що відповідає суспільним 

потребам) управління» та поширилась у Німеччині. Передумовою виникнення моделі стала 

Програма розвитку ООН «Governance» для сталого розвитку людських ресурсів». Згідно з 

Програмою під «Good Governance» розуміється «участь, прозорість, відповідальність, 

ефективність, рівноправність, верховенство закону, консенсус в управлінні, активність, 

передбачуваність, зрозумілість, справедливість». Ця модель націлена  на максимальну участь 

громадськості в процесі управлінні і гарантує, що політичні, соціальні та економічні 
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пріоритети повинні бути визначені таким чином, щоб голоси найбідніших і соціально 

незахищених груп населення були почуті при прийнятті державних рішень. 

Найважливішими ознаками німецької школи державного управління є:  концепція ідеального 

державного управління на основі жорстких бюрократичних принципів та демократичної 

легітимації влади (М.Вебер);  трактування державного управління як втілення “вічних” 

цінностей і реалізації свободи (Е.Форстхофф);  трактування цивілізації як великого ризику, 

що вимагає нових інститутів (А.Гелен);  концепція соціального ринкової економіки, в умовах 

якої державне управління спрямоване на регулювання економіки (Л.Ерхард);  концепція 

управління на основі структурно-функціонального аналізу конкретних функцій 

управлінських структур (Н.Луман);  концепція державного управління як процесу розподілу 

обмежених соціальних благ між антагоністичними групами впливу (Р.Дарендорф).  

Основними принципами «Good Governance» є: гнучкість і орієнтація на людину при 

наданні послуг, спрямованість на інтеграцію автономних можливостей громадян при 

вирішенні соціальних проблем, участь у прийнятті державних рішень на основі 

справедливості та відкритості; пошук консенсусу при прийнятті рішень; стратегічне бачення; 

зворотний зв'язок; ефективність при проведенні державної політики; відповідальність всіх 

учасників процесу; прозорість; рівноправність; вільні, незалежні та відповідальні ЗМІ; 

верховенство закону; поділ влади; легітимність уряду; підзвітність влади; державі 

відводиться роль повноправного партнера і учасника прийняття та реалізації управлінських 

рішень; недопущення різкої матеріальної та соціальної нерівності та забезпечення достатньо 

високого рівня соціальної підтримки населення; обмеження впливу грошей в політиці, що її 

спотворює (корупції). Модель державного управління «Good Governance» була сформована 

під очевидним впливом концепції прав людини. Ключовим поняттям німецької моделі 

управління є «порядок». 

Основоположником французької моделі публічного управління можна вважати 

відомого вченого, блискучого інженера-практика і організатора промислового виробництва 

Анрі Файоля. Загалом на формування французької моделі управління великий вплив 

здійснили наступні теорї: впровадження наукових принципів організації управління 

(А.Файоль); концепції технократії, технодемократії та плюралістичної демократії, відповідно 

до якої роль держави полягає в арбітражі між групами інтересів, створенні однакових умов 

доступу до влади (М.Дюверже); концепції ефективного державного управління на основі 

розвитку децентралізації, надання певних прав опозиції та стабільності державних інститутів 

(П.Авріль). Основними принципами французької моделі управління можна вважати 

наступні: існування великої кількості правил, формальних процедур та інструкцій, що 

регулюють права та обов'язки працівників і стають основою для розвитку бюрократизації; 
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висока дистанція влади з помітною  залежністю підлеглих від їхнього керівника; збереження 

традицій ієрархічних відносин, шанування влади і централізації; компроміс та переговори 

вважаються кращими методами вирішення конфліктів; намагання уникнення невизначеності 

та відсутність схильності до ризику; високий ступінь індивідуалізму; повага до логіки і 

аргументації; надання переваги письмовим формам комунікації. Підготовка управлінських 

кадрів у Франції  здійснюється крім університетів у вищих професійних школах (grandes 

ecoles), а також в школах управління та адміністрування (Institut d'Administration des 

Entreprises, IAE). Ці школи мають дуже високу репутацію і орієнтуються в першу чергу на 

професійну підготовку державних службовців. Ключовим поняттям французької моделі 

управління є влада (pouvoir). 

У 1990-x рр. теорія “держави добробуту” трансформувалася у концепцію соціальної 

держави, особливістю якої було недопущення різкої матеріальної та соціальної нерівності та 

забезпечення достатньо високого рівня соціального захисту населення. Одним із типів такої 

“держави добробуту” на європейському просторі є соціально-демократичний 

(скандинавський). Ключовим поняттям скандинавської моделі управління є «рівність». 

Скандинавська модель, яка характерна для таких країн як Швеція, Норвегія, 

Фінляндія, Данія,  відрізняється від інших активним втручанням держави в економіку;  

високим ступенем перерозподілу суспільного багатства шляхом надання великих обсягів 

соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення за рахунок державного бюджету; 

гендерною рівністю; максимально спрощеним та рівним доступом до державних послуг та 

послуг місцевого самоврядування; розвиненими та фінансованими державою системами 

соціального захисту, освіти і охорони здоров’я; низьким рівнем корупції; прозорістю 

процесів ухвалення урядових і управлінських рішень. 

Отже, основними концепціями сучасної європейської моделі публічного управління є 

налагодження взаємодії між різними учасниками державно-суспільних відносин; достатньо 

високий рівень політичної та інституційної стабільності та ефективності прийняття рішень 

на всіх рівнях; застосування інформаційних і комунікаційних технологій в державному 

управлінні, яке спрямоване на забезпечення можливості надання державних послуг 

переважно через Інтернет на всіх рівнях влади. Кроком у розвитку концептуальних засад 

сучасного управлінського процесу стало формування концепції політичних мереж (Рolitical 

networks) (Д.Марш, Р.Родес) та концепції багаторівневого управління (Multi-level governance) 

(Г.Маркс, Т.Крістіансен, С. Пьяттоні, Дж. Стейсі, Б.Ріттбергер) як універсалізованих, 

зокрема, для європейського адміністративного простору  

Вивчаючи досвід реформування системи управління в інших країнах, кожна країна 

шукає свої власні способи реалізації загальних концепцій, підходів та принципів, виходячи зі 
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своїх культурно-історичних, політико-інституційних, історичних особливостей, менталітету, 

системи цінностей, традицій.  

Для модернізації процесу публічного управління в Україні необхідно розробити нові 

механізми взаємовідносин держави із суспільством, політиками та громадянами. При цьому 

розвиток повинен відбуватися у двох напрямах: з одного боку, повинні докладатися зусилля 

щодо підвищення якості надання публічних послуг організаціям і громадянам, зокрема, в 

освіті, охороні здоров’я, соціальному страхуванні тощо, з іншого – повинні формуватися нові 

механізми залучення громадян до процесу прийняття та реалізації державних рішень.  

При проведенні адміністративної реформи в Україні, націленої на формування 

правової, демократичної, соціальної держави, важливого значення набуває виконання  

основних завдань реформування публічного управління в нашій країні:  раціональний 

розподіл державних витрат; підвищення якості виконання державою своїх функцій; 

зміцнення та підвищення довіри до влади з боку суспільства і приватного сектора; розробка і 

впровадження адміністративних стандартів та регламентів державних і муніципальних 

послуг з широким використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій; 

внутрішня підтримка реформ; відповідальність учасників процесу; наявність відповідного 

інституціонального контексту, що включає комплекс елементів у вигляді зрілого 

громадянського суспільства і комерційного сектору; історичний і культурний контекст, що 

враховує ступінь розвиненості демократичної традиції та культури політичної участі 

суспільства. 

 

Зеленко Василь Анатолійович 

к. е. н., доцент кафедри економіки та публічного управління 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ 

КАПІТАЛІЗОВАНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄС  

У сучасному глобалізованому світі фінансові ринки багатьох країн світу все частіше 

перебувають у стані надмірної волатильності, що неминуче призводить до негативних 

наслідків для значної частини населення. Так, через збільшення розриву між реальним та 

фінансовим секторами економіки все більша частка інвестиційних ресурсів вкладається у 

вигляді спекулятивних операцій із високим та швидким рівнем прибутковості (але і водночас 

– із більшим рівнем ризику). Не оминають ці процеси і національних капіталізованих 

пенсійних систем, які напряму залежать від цих процесів. Оскільки системи пенсійного 

забезпечення з одного боку являються складовими національних фінансових систем, а з 
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іншого – напряму залежать від ринків праці, то це тільки подвоює ризики щодо стабільності 

їх функціонування. Однак, на фоні «старіння населення» всього європейського континенту і 

на далі актуальною залишається проблема доповнення існуючих солідарних пенсійних 

систем накопичувальними складовими (що діють за принципом довгострокової капіталізації 

накопичених активів). 

З огляду на те, що на початок ХХІ ст. у країнах ЄС існувала велика різноманітність 

багаторівневих пенсійних систем, логічним завершенням проведеної роботи стало прийняття 

на саміті в Лаакені «Всезагальних цілей та методів роботи у сфері пенсійного забезпечення 

ЄС», які зводились до трьох основних аспектів: адекватність, фінансова стійкість, 

модернізація (адаптація до потреб) [2].  

Цей процес є динамічним, оскільки у щорічних звітах Комісії «Про адекватність 

пенсійних систем» даний перелік показників постійно уточнюється у відповідності до нових 

викликів [3; 4; 5]. Зауважимо, що згідно принципу адекватності пенсійного забезпечення у 

ЄС, найбільш ефективними є тільки змішані пенсійні моделі, оскільки у них відбувається 

розподіл ризиків щодо формування особистого пенсійного капіталу, управління активами, 

регуляторного впливу, застосування ринкових та директивних механізмів в управлінні 

процесами формування коштів пенсійних фондів країн-учасниць. 

В загальному, усі країни ЄС мають розподільчий І рівень пенсійної системи, що 

гарантує виплату основних пенсій. Країни з системою базової пенсії (flat-rate system) 

забезпечують виплату пенсії однакового розміру всім громадянам пенсійного віку в державі, 

незалежно від розміру доходу та суми сплачених внесків на соціальне забезпечення протягом 

трудового життя (Данія, Нідерланди) та залежно від сплачених внесків на соціальне 

страхування, але не менше мінімальної (Ірландія та Великобританія). Північні та західні 

європейські держави (Великобританія, Ірландія, Нідерланди, Данія) мають розвинене 

професійне пенсійне страхування. Усі інші країни ЄС становлять групу країн із системами, в 

яких розмір пенсії пов’язаний з доходами та сплаченими страховими внесками в минулому 

(earning-related systems), проте встановлено мінімальний розмір пенсії. До цієї групи 

належать також країни з державними умовно-накопичувальними системами з встановленими 

розмірами внесків [8, c. 3]. Практичну у всіх країнах ЄС функціонують такі види 

накопичувального пенсійного забезпечення (додаткового до солідарного): 

загальнообов’язкове накопичувальне; недержавне (приватне); професійне. 

Зауважимо, що механізми формування пенсійних коштів та їх виплати у цих трьох 

системах є доволі подібними між собою. Так, кошти формуються завдяки сплаченим внескам 

(особою, працедавцем), акумулюються на спеціальних пенсійних рахунках, інвестуються з 



48 

метою капіталізації, а далі виплачуються (або за певний період або у вигляді довічної пенсії 

– ануїтету).  

Умовно, пенсійні реформи в ЄС можна розділити на два етапи, що розділені Світовою 

фінансовою кризою 2008 р. Так, якщо перший період можна охарактеризувати інтенсивним 

запровадженням накопичувальних рівнів капіталізованих пенсійних систем з основним 

пріоритетом збільшення добробуту громадян, то у «посткризовому» періоді на першому 

місці постала проблема фінансової збалансованості солідарних пенсійних систем, а також 

реформування їх накопичувальних складників. Зокрема, на фоні кризи такі країни, як 

Польща та Угорщина провели ряд заходів щодо до часткового згортання обов’язкових 

накопичувальних пенсійних систем. «Старі» ж країни, з усталеними ринковими традиціями – 

навпаки, стараються модернізувати та удосконалити власні капіталізовані пенсійні системи з 

метою ще більшого залучення до них своїх громадян [7, C. 113]. 

На сучасному етапі Європейська Комісія рекомендує державам-учасницям активніше 

розвивати додаткові накопичувальні пенсійні схеми та продовжувати параметричні реформи 

діючих систем, що в перспективі дозволить підвищити рівень залучення громадян ЄС 

пенсійного забезпечення [5]. 

На сьогоднішній день в Україні триває швидке старіння населення. За останні 60 років 

частка населення у віці 60 років і старше зросла більш ніж удвічі – з 10% за даними перепису 

1959 року до 23% у 2018 році за даними Держстату. Водночас частка населення до 19 років 

скоротилася з 34% до 20%. Медіанний вік населення країни за 60 років зріс у півтора рази: з 

27,6 року до 40,8 року [9]. 

Результати проведеного аналізу бюджету ПФУ вказують на те, що, по-перше – уряду  

вдається збалансовувати солідарну пенсійну систему та забезпечувати своєчасні виплати 

одержувачам пенсій, однак, по-друге – фактично, навіть за умови майже ½ фінансових 

вливань ПФУ забезпечує для 52% одержувачів виплати в еквіваленті до 70 євро.  

Відтак, згідно критеріїв ЄС у короткостроковому періоді часу солідарна пенсійна 

система України є відносно фінансово стабільною, однак не здатна забезпечити адекватних 

виплат одержувачам пенсій. Дана ситуація вказує на те, що суттєво порушуючи принцип 

економічної доцільності, пенсійна система України не може забезпечити дотримання 

принципу соціальної справедливості, що вимагає або її фундаментальної трансформації або 

пошуку альтернативних шляхів пенсійного забезпечення населення у майбутньому. 

Законодавство України ще з 2003 р. передбачає існування трирівневої пенсійної 

системи: І – солідарна, ІІ – обов’язкова накопичувальна, ІІІ – недержавна. Однак, реально 

функціонують тільки І та ІІІ рівні. 
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Запровадження ж ІІ рівня (обов’язкової накопичувальної складової пенсійної системи), 

через вимоги законодавства, ще з 2007 р. постійно відкладається. Так, якщо в країні вже 

кілька разів спостерігались відповідні темпи зростання ВВП та рівня інфляції, то виконати 

вимогу щодо бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду поки не вдається (реформа з кінця 

2019 р. знову перенесена урядом). 

В загальному, механізм обов’язкової накопичувальної системи в Україні сформований з 

досвіду Чилі та передових країн ЄС. Однак, жодна країна не може просто взяти і скопіювати 

практику іноземної держави, оскільки кожна країна має притаманні тільки їй особливості. В 

Україні ще до сьогоднішнього дня в експертному середовищі точаться дискусії щодо: 

- адміністрування сплати внесків (держава чи ринок); 

- централізації чи децентралізації накопичувальної системи; 

- досвіду недержавних пенсійних фондів щодо здійснення інвестиційних стратегій; 

- оптимальних обмежень на інвестування активів; 

- максимальних адміністративних витрат пенсійних фондів; 

- стратегії вибору «за замовчуванням» на користь тих учасників, кому важко 

здійснити такий вибір; 

- ролі банків та страхових компаній у системі тощо. 

Також, багато українських експертів стверджують, що запровадження обов’язкової 

накопичувальної системи призведе до збільшення національних заощаджень, як джерела 

інвестицій для економіки. Однак, досвід  країн  Центральної  та  Східної  Європи  й  

Казахстану показав,  що  валові  національні  заощадження  після  запровадження таких 

систем залишились майже незмінними [1, C. 117]. Експерти стверджують, що окрім 

виключно адміністративних та інституційних чинників, на прибутковість інвестицій (та 

кінцевих пенсій) накопичувальних систем впливають і такі: ефективність ринків капіталу, на 

яких здійснюється інвестування пенсійних активів; рівень інфляції; режим оподаткування 

пенсійних внесків, інвестиційного доходу та пенсійних виплат, збільшення тривалості життя 

тощо. 

Окрім вищевказаних ризиків, варто виділити ще декілька чинників, які потенційно 

можуть суттєво знизити ефективність запровадження накопичувального складника в Україні: 

1) загальна економічна кон’юнктура – наявність корупції та вплив кланово-

олігархічних структур (ризик потрапляння пенсійних активів до контрольованих пенсійних 

фондів, банків та страхових компаній); 

2) були рекомендації до встановлення дуже високого граничного розміру плати за 

послуги фінансових посередників від чистої вартості пенсійних активів. Відтак, багато 

експертів (за досвідом окремих країн ЄС) пропонує впровадити систему централізованого 
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адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків з обмеженим вибором варіантів 

інвестування, де ставка таких витрат буде на рівня 0,5–1%;  

3) Також існує застереження щодо відповідності українських сценаріїв Директиві 

IORP II (основні питання); 

4) оскільки більшість громадян України із об’єктивних причин не здатні приймати 

адекватні рішення щодо вибору НПФ, інвестиційних стратегій, пенсійних програм тощо, то 

досвід ЄС свідчить про те, що найкращим варіантом вирішення цієї проблеми є 

запровадження у системі опції «за замовчуванням» (за умови нівелювання ризику 1); 

5) недостатність величини внеску в 7% для забезпечення належного заміщення 

доходу. Оскільки в Україні середній коефіцієнт заміщення І рівня становить менше 30%, то 

сума акумульованих у ІІ рівні активів буде недостатньою та не забезпечить заміщення 

доходу на рівні хоча б 20%. 

Експерти Світового Банку застерігають, що при запровадженні ІІ рівня збільшення 

дефіциту солідарної системи буде доволі тривале, оскільки перехідний період може 

становити 35-40 років. Це вимагає прогнозування доволі виваженої стабілізаційної 

макроекономічної політики загалом. 

Проведений порівняльний аналіз ще раз підтверджує правильність підходу уряду 

України щодо запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, оскільки тут 

поєднано у єдиний фінансовий механізм роботу недержавних пенсійних фондів, компаній зі 

страхування життя та банківських установ, що, як показує досвід ЄС, потенційно знівелює 

вищезазначені ризики. Відтак процес формування та виплати пенсійних ресурсів планується 

зробити максимально диверсифікованим. Однак, на даний час навіть не існує єдиного 

узгодженого нормативно-правового акту щодо запровадження ІІ рівня, дискусійними 

залишаються ряд ключових положень, зокрема: розмір внесків, максимальна величина 

винагороди посередників, межа державних гарантій тощо. 
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СИТУАЦІЯХ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

Активізація участі держави і зацікавлених груп у виробленні політичних і соціальних 

рішень в системі охорони здоров'я, посилення уваги дослідників до цієї сфери не є 

випадковими. Адже питання здоров'я, соціального забезпечення, вартості та доступності 

лікування, умов життя стосуються інтересів широких верств населення. Сьогодні необхідно 

змінювати спосіб мислення в підході до вирішення проблем публічного управління, він 

повинен виходити з потреб сучасного громадянського суспільства [4]. Сучасна соціально-

економічна криза проявляється як у вигляді стрімкого стиснення попиту в зв'язку з сильним 

падінням доходів населення, так і в колапсі пропозицій. 
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Криза 2020-2021 років може змусити значне число підприємців вийти з бізнесу, що, в 

свою чергу, здатне підірвати не тільки стійкість економіки, а й основи довгострокового 

соціально-економічного розвитку. У деяких країнах частка підприємців традиційно 

невисока, але при цьому вони виконують найважливіші функції в економіці, забезпечуючи 

регіональний розвиток, стійку зайнятість, знижуючи бідність в найбільш депресивних 

територіях, надаючи споживачам доступ до широкого спектру товарів і послуг. Зволікання з 

прийняттям стратегічно важливих рішень для охорони здоров'я і соціального забезпечення 

призвели до того, що в даний час вони знаходиться в критичному стані і не можуть 

належним чином виконувати покладені на них функції. 

 Запропоновані зміни для вирішенням проблем державної соціально-економічної 

політики та охорони здоров'я в значній мірі можуть вплинути на свідомість громадян, на їх 

спосіб життя, а вже потім покращити стан здоров'я і підняти рівень життя населення. 

Втілення такої стратегії має значну економічну ефективність і може сприяти підвищенню 

відповідальності за умови створення такого соціального середовища, що дозволить людям 

підтримувати особисте здоров`я та суспільний добробут [2]. Держави, здатні до форсованої і 

мобілізації інфраструктурних ресурсів, виявилися більш підготовленими до надзвичайних 

ситуацій, зате суспільства, де ставлять в ієрархію пріоритетів автономію особистості вище її 

безпеки, які цінують свободу переміщень, саморегульовані ринки, виявилися менш 

підготовлені до ефективних колективних дій.  

В умовах стагнації світової економіки ринкові робочі місця будуть об'єктивно 

скорочуватися, а держави будуть змушені підтримувати бюджетників. Соціальні та 

економічні цілі державного контролю, що зачіпають життєві ресурси малого бізнесу, 

самозайнятих працівників, забезпечуючи трудову зайнятість всередині і поза державою, 

можуть викликати закономірне відторгнення в значній частині соціальних груп. Тому 

органам публічного управління має сенс утриматися від негативного втручання в економічну 

повсякденність і регулятивного руйнування природно створених соціальних обмінів та 

зв'язків на низовому рівні.  

У більшості випадків, при надзвичайних ситуаціях чи масових хворобах першими з 

установ закриваються навчальні заклади, що, в цілому, цілком логічно, так як учні та 

студенти знаходяться в одному приміщенні протягом дня і постійно контактують один з 

одним. Сьогодні, найважливішим завданням стало мобілізація організаційних якостей, 

горизонтальної взаємодії між локаціями і оперативного впровадження нових внутрішніх 

інструментів [1]. Заходи такого характеру повинні передбачати механізми впровадження 

системного підходу в управлінську діяльність, впровадження сталого споживання та 
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виробництва, підвищення рівня обізнаності суспільства про значення та переваги його 

застосування з метою збереження здоров'я і соціального благополуччя громадян.  

Серед проблем соціально-економічної політики і охорони здоров'я, залишається 

відсутність цільової компоненти, яка орієнтується на створення сприятливих умов для 

виховання, розвитку особистості в повсякденному і суспільного життя. Відповідно, за таких 

умов, перед керівниками медичних установ стоять завдання щодо прийняття управлінських 

рішень для організації необхідного ресурсного забезпечення медичної допомоги, пошуку 

додаткових джерел фінансування, посилення діяльності щодо вирішення проблем здоров'я 

суспільства. Забезпечення медичної галузі фінансовими ресурсами є головним фактором, 

спрямованим на забезпечення ефективного розвитку галузі на сучасному етапі її 

реформування і розвитку для проведення ефективної державної політики реформ. 

При розгляді соціально-економічного спрямування виявилося, що економічні наслідки 

пандемії стали більш серйозними, ніж передбачалося, що призвело до погіршення 

макроекономічного прогнозу. Період дії карантину та соціальної ізоляції в багатьох країнах 

виявився більш тривалим, ніж очікувалося, що завдало істотно більших збитків ділової 

активності. Прогнози, як і раніше, досить невизначені, пов'язані з подальшим поширенням 

епідемії, очікується більш істотне зростання бюджетного дефіциту, що пояснюється більш 

вираженим прогнозованим економічним спадом в порівнянні з країнами, що розвиваються.  

Масове поширення бюджетного дефіциту обумовлено зниженням державних доходів в 

міру спаду економічної активності та світової торгівлі, безпрецедентними за обсягом 

заходами підтримки домашніх господарств і сектора для пом'якшення наслідків COVID-19. 

Проблеми в реальному секторі економіки, на ринку праці, в соціальній сфері та банківському 

секторі в результаті цього мають особливу природу і не можуть трактуватися з точки зору 

стандартних підходів до аналізу економічних і фінансових криз або стадій ділового циклу. 

Також, некоректно розглядати закриття бізнесу в цій ситуації з точки зору 

конкурентоспроможності компаній або товарів, в умовах карантину максимальні обмеження 

належать до сфери послуг, де виробничі ланцюжки переважно прості та короткі.  

Отже, час спаду може бути скорочений періодом збереження регуляторних обмежень, а 

відновлення економіки може відбутися досить швидко [5]. Триваюча епідемія і нові 

санітарні обмеження змушують переглядати в бік погіршення оцінку перспектив розвитку 

світової економіки. Пояснимо вихід підприємців з тіньового сектора, адже в силу розвитку 

IT-технологій і поширення цифровізації працювати в тіньовому секторі стає все складніше, 

банки блокують рахунки з сумнівними операціями. Невелика частина підприємців складають 

особи, збанкрутілі через кризу, що почалася, в основному це ті, хто став банкрутом ще до 
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кризи. В рамках песимістичного сценарію можна очікувати відхід з активного бізнесу, або 

остаточного переміщення в тіньову економіку суб'єктів малого і середнього бізнесу.  

Окрім цього, нинішня криза змінить структуру зайнятості в секторі малого та 

середнього бізнесу і створить можливості для її зростання в окремих галузях, в тому числі 

цифровій галузі, логістиці, онлайн-торгівлі. Частка цих галузей росла і в докризовий період, 

значний вплив на зміну структури зайнятості повинні мати процеси цифровізації та 

роботизації економіки, які прискорилися в умовах кризи і режиму самоізоляції. Істотні 

позитивні зрушення у покращенні здоров'я усього населення можуть бути досягнуті при 

помірному зростанні витрат за рахунок реалізації комплексної стратегії, орієнтованої на 

оптимальне поєднання медичних та соціальних факторів боротьби із захворюваннями.  

У медичній галузі належить здійснити структурні перетворення, спрямовані на 

оптимізацію медичної допомоги на основі посилення координації, більш цілеспрямованою і 

якісної підготовки медичного персоналу та поліпшення технічної оснащеності медичних 

установ. Для цього необхідно сформувати систему незалежного контролю якості медичних 

послуг, доцільно поступово вводити додаткові платежі при лікуванні пацієнтів [3]. Має бути 

обґрунтована необхідність комплексного підходу в державній соціально-економічній 

політиці щодо трансформації системи охорони здоров'я на сучасному етапі, адже високі 

показники смертності і захворюваності населення є головним викликом системі публічного 

управління у галузі охорони здоров'я.  
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факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА ЯК ФУНКЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Публічне управління – це пошук найкращого способу використання ресурсів задля 

досягнення пріоритетних цілей суспільного розвитку, спільно організований урядом 

представницькою владою та громадянським суспільством 

Зміст поняття «публічне управління» полягає в тому , що воно  охоплює такі галузі 

знань як філологія, філософія, соціологія, право, економіка і політологія. За таких обставин 

теоретичні засади формуються з позицій розвитку ідеї «публічного», яка здебільшого 

висвітлена у працях Г. Арендт, С. Бенна, М. Вебера, Д. Ганна, Дж. С. Мілла, В. Парсонса, Ю. 

Хабермаса та ін. Різноманітні аспекти публічного управління є об'єктом 

уваги таких зарубіжних фахівців, як: К. Аллен, Дж. Бостон, Д. Вальдо, В. Вільсон, Г. Шмідт 

та інші. Серед наукових досліджень цього питання слід відзначити розробки таких 

вітчизняних науковців, як: В. Авер’янова, В. Бакуменка, В. Бодрова, О. Забужко, Ю. 

Ковбасюка, А. Колодій, В. Трощинського, Ю. Шарова, Л. Паращенко тощо. 

А. Селіванов акцентує увагу на те, що термін «публічність» є «юридичною ознакою 

присутності держави у суспільних відносинах, які врегульовані позитивним правом, коли 

громадянин, сприймаючи Конституцію як Основний Закон, погоджується із передачею 

державі окремих природних суб’єктивних прав, які можуть відчужуватися», і таким чином 

публічна влада за своєю конституційно-правовою характеристикою набуває ознаки право 

суб’єктності від суверенітету народу [5, с. 32]. 

В широкому розмінні предмет теорії публічного управління є функціональний аналіз 

держави, її органів влади як політико – правового  інституту управління суспільством і 

утворених відповідних політико – правових і соціальних відносин. 

Поняття «функція» (лат. functio – виконання) є багатозначним. У найширшому 

розумінні функція – це обов’язки, сфера діяльності, призначення, роль [3, с. 536]. У 

перекладі з латинської functio – це виконання, здійснення, а також діяльність, обов’язок, 

призначення, рол. 

У суспільних науках під функцією переважно розуміють стійкий спосіб активної 

взаємодії речей, за якого зміна одних об'єктів приводить до зміни інших; роль, що відіграє 

певний елемент соціальної системи в її організації як цілого, в здійсненні цілей та інтересів 

соціальних груп та класів; залежність між різними соціальними процесами, яка виражається 
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у функціональній залежності змінних; стандартизована, соціальна дія, що регулюється 

певними нормами і контролюється соціальними інститутам [4, с. 397]. 

Становить інтерес формулювання функції Р.Мертона Він визначив її як об'єктивний 

наслідок, сприятливий для пристосування та інтегрованості системи, на відміну від 

суб’єктивних намірів діяча, а для позначення наслідків, які порушують єдність та 

інтегрованість системи, ввів поняття дисфункції. Функції і дисфункції поділяють на явні 

(очевидні для учасника системи) і латентні (приховані).. Визначена в діяльнісних термінах 

функція – це форма діяльності, характерна для елемента системи чи системи в цілому; 

діяльність органу, коло обов'язків органу управління. 

У публічному управлінні функції відображають його зміст. Зміст публічного 

управління – це сукупність його процесів, відносин, зв’язків. Їх чисельність та 

різноманітність свідчить наскільки складним є публічне управління. Функції носять 

самостійний, об’єктивний та універсальний характер і використовуються в різних сферах 

публічного управління. 

Слід відзначити, що окремою функцією публічного управління є адміністративна 

послуга. Етимологічне значення терміну «послуга» визначається як особлива споживча 

вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, 

колективу, суспільства. 

В Україні поняття «послуга» дається в різних нормативних актах, наприклад, у законах: 

«Про громадянство», «Про об'єднання громадян», «Про органи реєстрації актів 

громадянського стану»,«Про імміграцію», «Про патентування деяких видів підприємницької 

діяльності», «Про стандартизацію», «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності», «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг» та інших. При цьому, у перерахованих нормативно-правових 

актах України воно використовується у словосполученнях «адміністративна, державна, 

публічна, управлінська послуга». Його вибір, пов'язаний і залежить від змісту діяльності 

органів публічного управління. Основа увага звертається на виконання обов'язків органів 

публічного управління перед громадянами, через правове забезпечення необхідних умов 

щодо реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів [1, с. 26]. 

Наведемо наступні ознаки послуги: а) це діяльність, спрямована на задоволення потреб 

фізичної чи юридичної особи; б) це матеріальне благо, оскільки створюється корисний ефект 

матеріального характеру, має особливу споживчу вартість – корисний ефект (задоволення 

потреб особи); в) послуга не має майнового вираження, а тому не може бути передана іншій 

особі. 
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У п. 1ст. 1 закону України «Про адміністративні послуги» (від 6 вересня 2012 р.): 

адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання 

адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, 

змін учи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Для 

українського адміністративного права адміністративні послуги є новим видом правових 

відносин, що складаються між органами публічного управління та фізичними і юридичними 

особами. 

Адміністративні послуги, у залежності від суб’єктів, які їх надають, поділяються на: 

а) державні, що надаються державними органами, підприємствами, установами, 

організаціями. До державних послуг відносяться і ті, які надаються недержавними 

структурами в процесі реалізації ними делегованих повноважень; б) муніципальні, що 

надаються органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами 

та організаціями. 

Адміністративні послуги, що надаються суб’єктами публічного управління за своїм 

змістом є управлінськими, оскільки обумовлені владно організуючими повноваженнями 

публічної служби. І. П. Голосніченко стверджує, що саме організаційний (управлінський) 

характер дій, за допомогою яких створюються умови щодо реалізації прав приватними 

фізичними та юридичними особами, лежить в основі змісту адміністративних послуг [2, с. 

126].  

Суб’єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або 

інформацію без участі суб’єкта звернення, у тому числі шляхом прямого доступу до 

інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, 

підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. 

Суб’єкт надання адміністративної послуги, підприємства, установи або організації, що 

належать до сфери його управління, які володіють документами або інформацією, 

необхідними для надання адміністративної послуги, зобов’язані: 1) забезпечити безоплатне 

надання таких документів або інформації не пізніше трьох робочих днів з дня отримання 

запиту від суб’єкта надання адміністративної послуги, якщо інше не передбачено законом; 2) 

вживати заходів щодо розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії, забезпечення 

безоплатного та відкритого доступу до своїх інформаційних систем та баз даних, якщо інше 

не передбачено законом; 3) відповідно до закону забезпечити зберігання та захист 

інформації, отриманої в результаті надання адміністративної послуги [1, с. 28]. 

Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб’єктом 

звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про 
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вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу 

суб’єкта звернення [1, с. 28]. 

При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється 

плата (адміністративний збір).  

Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян 

здійснюється на безоплатній основі. Плата за надання адміністративної послуги 

(адміністративний збір) вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та 

рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання 

адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб’єктом 

надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо). 

Для надання адміністративних послуг утворюється Центр надання адміністративних 

послуг – постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу 

міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, 

районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, у якому надаються 

адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання 

адміністративних послуг [1, с. 29]. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТА МОДЕЛЕЙ GR-МЕНЕДЖМЕНТУ: ДОСВІД 

УКРАЇНИ ТА СВІТУ 

В останні десятиліття у взаємовідносинах між державою, інститутами громадянського 

суспільства та бізнесом відбулися суттєві зміни, що пов’язано з кількома основними 

причинами. По-перше, враховуючи швидкість соціально-економічних, політичних та 

культурних змін, держава не завжди встигає вчасно реагувати на новітні виклики як 

глобального, так і національного характеру, ефективно виконувати свої зобов’язання, 

передусім соціального характеру. По-друге, стрімко зростає рівень політичної та 

громадянської культури, виникають абсолютно нові форми суспільної взаємодії, в основі 

яких перебувають принципи загальної взаємозалежності. Нарешті, по-третє, спостерігається 

формування нових груп інтересів (у тому числі через ускладнення структури суспільства), 

які поряд з державою та політичними партіями стають активними суб’єктами політичних 

процесів. Вищезазначені процеси зумовили появу абсолютно нових форм суспільної 

взаємодії, результатом яких є публічна політика (public policy). [1].  

У цьому контексті новим інструментом функціонального представництва інтересів та 

забезпечення публічної політики стає Government Relations (зв’язки з урядовими 

структурами, зв’язки з державою), що дають змогу посилити кваліфіковану громадську 

участь у процесі прийняття політико-управлінських рішень на різних рівнях. Зарубіжна 

практика наукового дослідження Government Relations зробила значний внесок у 

концептуалізацію цієї форми суспільної взаємодії. При цьому для України співпраця 

урядових, бізнес- та громадських структур на сьогодні є однією з основних умов здійснення 

ефективного управління. Це саме ті проблеми, які перебувають, з одного боку, у площині 

публічної політики, з другого – набувають особливої важливості для України на її шляху 

інтеграції до ЄС.  

Актуальність та необхідність дослідження механізмів Government Relations також 

значною мірою зумовлюється тими завданнями, які були визначені в Стратегії сталого 

розвитку “Україна–2020”, затвердженій Указом Президента України від 12 січня 2015 р., 

оскільки в ній ідеться, по-перше, про необхідність синергії зусиль органів влади, бізнесу та 

громадянського суспільства для просування України у світі. По-друге, зазначається, що 

головною передумовою реалізації Стратегії є суспільний договір між владою, бізнесом та 

громадянським суспільством, де кожна сторона має свою зону відповідальності. 
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Відповідальність влади – провести реформи, забезпечити баланс інтересів між 

громадянським суспільством, державою і бізнесом, просто, прозоро та якісно працювати за 

новими підходами, гарантувати дотримання прав людини. Відповідальність бізнесу – 

підтримувати й розвивати державу, бізнес-середовище та громадянське суспільство, 

сумлінно сплачувати податки, здійснювати ефективні інвестування в економіку держави, 

дотримуватися принципів чесної праці та конкуренції. Відповідальність громадянського 

суспільства – контролювати владу, жити відповідно до принципів гідності та неухильно 

додержуватися Конституції і законів України.  

На думку американського дослідника Ч.Мака, Government Relations – “це застосування 

одного чи кількох методів комунікації (передусім маркетингових та політичних) окремими 

індивідами або інститутами для впливу на рішення уряду – на місцевому, державно- му, 

національному чи міжнародному рівнях, або їх поєднання” [2]. GR при цьому виконує три 

основні функції, необхідні для належного функціонування влади та демократії, а саме:  

1) надає засоби для врегулювання конфліктів, необхідні для збереження 

демократичного та взаємно толерантного суспільства;  

2) спрямовує важливу інформацію політичним лідерам, щоб полегшити подальше 

збалансоване прийняття рішень;  

3) сприяє створенню системи стримувань і противаг, за якої конкуренція між групами 

інтересів утримує будь-яку з них від фактичної монополізації влади [3].  

Зазначимо, що до сьогодні існують значні розбіжності в методологічних підходах до 

Government Relations, оскільки відсутні чіткі критерії, які дають змогу відокремити 

Government Relations від Public Relations, Public Affairs та лобіювання, що часто призводить 

до термінологічної плутанини. Відповідно одна частина дослідників розглядає GR виключно 

як напрям комунікаційного менеджменту (поряд з Public Relations, Public Affairs та 

лобіюванням). Інша частина розглядає GR не як окремий напрям, а як відгалуження Public 

Relations, Public Affairs або ж взагалі синонім Public Affairs.  

Government Relations розглядається як діяльність, комунікація, технологія, менеджмент, 

однак украй рідко – як політичний інститут або принцип взаємовідносин влади, бізнесу та 

інститутів громадянського суспільства. Отже, Government Relations ми будемо розглядати як 

специфічний вид діяльності груп інтересів (неурядових організацій, структур бізнесу), 

спрямований на побудову ефективних та довгострокових взаємовідносин з органами 

державної влади всіх рівнів з метою отримання не лише взаємовигідного, а й суспільно 

корисного результату. При цьому основними суб’єктами є організації бізнесу (окремі 

фінансово-промислові групи, транснаціональні корпорації, асоціації бізнесу, які іноді 

об’єднуються в так звані GR-коаліції – інституціоналізовані галузеві, регіональні або 
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національні організації бізнесу) та інститути громадянського суспільства (неурядові 

організації, різноманітні асоціації, фонди тощо). Соціальний зміст GR полягає в тому, що він, 

доповнюючи традиційні для репрезентативної демократії системи територіального та 

партійного представництва, сприяє залученню до процесів вироблення та прийняття 

політико-управлінських рішень різних груп інтересів. Крім того, зазначений механізм 

взаємодії держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства має базуватися на 

оптимальному використанні таких системних принципів: досягнення консенсусу інтересів 

влади, бізнесу та суспільства під час суспільної дискусії з ідентифікації основних напрямів 

економічної та соціальної стратегії держави; інституціоналізація взаємовідносин 

підприємницьких структур, громадянського суспільства та органів публічної влади через 

зміцнення ролі інститутів громадських рад, лобістських структур, саморегулюючих 

організацій підприємців, реалізацію соціальних і доброчинних програм; участь 

бюджетоутворюючих і великих фінансово-промислових груп у соціально-економічному 

житті місцевої громади через інститут публічно-приватного партнерства та інші моделі 

партнерства; транспарентність відносин держави, бізнесу та громадянського суспільства; 

демократизація процесів ухвалення стратегічних рішень; диверсифікація соціальної 

відповідальності бізнесу та влади [4].  

Отже, GR-діяльність як комплекс методів, що забезпечують зв’язок груп інтересів 

підприємництва з державою, сприяє становленню відносин між державою і приватним 

сектором у форматі ППП. Законодавче врегулювання питань GR-діяльності та управління 

нею за методологією GR-менеджменту сприятиме її розвитку, зокрема, як механізму 

утвердження і розвитку інституту публічно-приватного партнерства. Перспективи 

подальших наукових розвідок за напрямом становлення і розвитку GR-менеджменту 

пов’язуємо з розробкою системи індикаторів його запровадження й оцінювання його 

ефективності, а також розробкою заходів зниження корупційних ризиків. 
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ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

Вчені давно і успішно досліджували типологію та типи міграції, тож зараз немає 

необхідності розглядати це питання, лише зазначимо, що трудова міграція, як і комерційна, 

належить до виду економічної міграції. 

Формальний статус трудового мігранта визначений у «Конвенція Міжнародної 

організації праці про трудових мігрантів», перший варіант якої був прийнятий у 1939 році зі 

змінами у 1949 році (остаточна версія набула чинності в 1952 році) [1]. 

У 1975 р. була прийнята «Конвенція про зловживання в галузі міграції і про 

забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення» (набрала 

чинності в 1978 р.) [2]. 

«Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих- мігрантів та членів їх сімей», 

прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 45/158 від 18 грудня 1990 р. (чинна з 1 

липня 2003 р.) [3]. 

Порівнюючи причини, цілі та завдання руху великої кількості людей у різні історичні 

епохи, можна зробити висновок, що вони суттєво відрізняються. У давнину це рух до 

територій ще не сформованих у вигляді незалежних держав з метою освоєння нових земель 

та пошуку додаткових ресурсів для власного існування. Історія експансії арабського халіфату 

та захоплення Сирії, Палестини, Єгипту та інших країн, аж до Іспанії та Франції у середні 

віки, була пов'язана з кривавими війнами, спробами збереження захоплених територій 

військовими силами. Називати цей період мирною міграцією людей неможливо. У XX - XXI 

століттях зміст міграційних процесів принципово змінюється, це вже пошук кращого життя в 

країнах з розвиненою економікою з боку прибулих та залучення додаткових працівників 

країнами, що приймають мігрантів [4]. 

До другої половини ХХ ст. усі дослідження проблем міграції проводились фахівцями з 

галузі соціології, географії, лінгвістики та деяких інших галузей науки. І хоча більшість 

аналітиків у цій галузі дотримуються законів Равенштейна «Економічні причини міграції є 

ключовими», економісти явно не приділяли цим проблемам достатньої уваги [5]. 

Наукова думка виділяє такі хвилі української міграції [6]: 
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1 хвиля. Після скасування кріпацтва, з середини ХІХ століття на території до початку 1 

світової війни. 

2 хвиля. В результаті колективізації сільського господарства, голодомору 1932–1933 

рр., сталінського терору (репресії каральних органів, концтабори), масштабних будов СРСР. 

3 хвиля. Викликана етнічними чистками, міжурядовими «домовленостями» уряду 

СРСР з керманичами сусідніх держав про спільні заходи політики переселення населення. 

4 хвиля. Після розвалу СРСР й падіння «залізної завіси» між країнами «соціалістичного 

табору» та країнами вільного світу, «дикої» приватизації власності активів державних 

підприємств, глибокої і тривалої економічної кризи, безробіття, бойових дій на сході. 

У даний час Україна стикається із загрозою п’ятої хвилі української міграції, яка 

розпочалася у 10-х роках ХХІ ст., охопила молодь, перш за все, добре освічену, і, на відміну 

від попередньої (економічної), характеризується тим, що люди ставляться до міграції як до 

способу життя. 

Більше того, спостерігається «тяжіння» мігрантів до країни (регіону) з вакансіями та 

нестачею робочої сили, а також «витіснення» мігрантів з країн (регіонів) з високим рівнем 

безробіття або неповною зайнятістю. Одним із наслідків цього процесу є постійна 

нерозвиненість країн (регіонів), що є джерелом трудових мігрантів [7]. На жаль, сьогодні це 

серйозна загроза для Україні. 

Деякі вчені вважають, що на макрорівні така ситуація призводить до зниження 

купівельної спроможності населення, гальмує ріст продуктивності праці і рівень заробітної 

плати корінного населення. Внаслідок цього відбувається зниження темпів економічного 

зростання та поява застійних явищ в економіці. Таким чином, національна економіка країни 

перебування потрапляє в «міграційну пастку» [5]. У випадку економічної міграції з України 

до країн ЄС ці загрози не працюють. 

Україна є країною з неймовірно низькою вартістю людської праці: середньомісячна 

мінімальна заробітна плата (базовий соціальний стандарт) у кілька разів нижча порівняно з 

країнами, які приймають більшість українських мігрантів – у 2020 році вона становила: 

Україна - 140 євро, 

Польща - 607 євро, 

Португалія - 741 євро,  

Іспанія - 1050 євро,  

Німеччина - 1584 євро. 

Окрім того, Україна посідає досить низькі позиції у світових рейтингах (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 

Україна у світових рейтингах 

Індекс сталого розвитку (людське благополуччя. 2016)  36 

Глобальній індекс інновацій (2018)  43 

Індекс ефективності логістики (2018)  66 

Індекс легкості ведення бізнесу (2018)  71 

Індекс глобальної конкурентоспроможності (2017-2018)  81 

Індекс людського розвитку (2018)  81 

Індекс сталого розвитку (екологічного благополуччя. 2016)  85 

Індекс залучення країни у міжнародну торгівлю (2016)  95 

Індекс сталого розвитку (економічного благополуччя. 2016) 102 

Індекс щастя (2015-2017)  138 

Індекс економічної свободи (2019)  150 

Глобальній індекс миролюбності (2018) 152 

Індекс сталого розвитку (людське благополуччя. 2016)  36 

Джерело: [6] 

Сумарна кількість трудових мігрантів українського походження у різних джерелах 

суттєво відрізняється: 

- 5,9 млн (міграційний звіт спеціальної комісії ООН за 2019 р.) 

- 4 млн осіб (16% популяції країни) – дані Центру економічних стратегій (за 2019 р.) 

- 3,2 млн згідно інформації Міністерства соціальної політики України. Це 18 % 

економічно активного населення країни. 

Кількість 3,2 млн трудових мігрантів називається і у макроекономічному огляді 

Міністерства казначейства України у 2019 р. 

Фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України вважають цифру 

3 мільйони більш вірогідною. Проблема полягає у відсутності достовірних даних про 

загальну чисельність населення України. Згадаймо, що у 1992 році вона кількість становила 

52 мільйони людей, а на початок 2019 року наближається до 38-40 мільйонів [8]. 

Світовий банк підрахував, що на кінець 2018 року обсяг грошових переказів 

українських трудових мігрантів в Україну становив 14 мільярдів доларів США. А за даними 

Національного банку України, у 2018 році вони становили 10,88 млрд доларів. Загальна 

кількість грошових переказів трудових мігрантів становить понад 8% ВВП України. 

Міністерство фінансів відзначає, що відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню 

безробіття в Україні. Так, у 2019 року кількість безробітних зменшилась на 5,5%, а кількість 

безробітних, які претендують на 1 вакансію, впала до 3 – найнижчий показник за останні 

роки. 
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Рис. 1. Кількість вільних місць і заробітна плата. Львівська область. 2019р. 

Джерело: власне опрацювання на підставі матеріалів Львівського обласного центру 

зайнятості 

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», Центральний державний 

орган виконавчої влади, що реалізує політику держави у галузі зайнятості та трудової 

міграції, його територіальні органи відповідно до покладених на них завдань: 

- здійснюють реєстрацію безробітних, ведуть облік наданих їм послуг; 

- організовують професійне навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням 

поточних та майбутніх потреб ринку праці; (курси тривають 2-3 місяці, це означає навчання 

низькокваліфікованій, а отже, низькооплачуваній роботі). 

Спеціалізованим державним установам доручається реєструвати безробітних та 

знаходити для них роботу. Однак ця діяльність формально здійснюється для цілей звіту. 

Запропоновані робочі місця та заробітна плата не відповідають рівню життя, а лише 

виживанню (див. рис. 1). 

У контексті пропонованих робочих місць доцільно розглянути динаміку зміни індексу 

інфляції та реальної заробітної плати (див. рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка зміни індексів інфляції і реальної заробітної плати 

в Україні у 2010-2019 

Джерело: власне опрацювання за [9] 
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Отже, за збереження означених тенденцій інфляції та заробітної буде складно очікувати 

позитивних змін у збереженні людських ресурсів для розвитку України. Необхідно 

впорядковувати ціни і тарифи, ліквідовувати монополії у окремих галузях. Доцільно на 

державному рівні розробляти стратегічні плани щодо надання пільг підприємствам, які 

створюють нові робочі місця та запровадження практики соціального аудиту. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

КРАЇНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Соціально-економічний розвиток є цілісною системою взаємопов’язаних 

закономірностей та взаємозв’язків, котрі зумовлюють поступ людської цивілізації. 

Такого роду поступ передбачає поступову зміну економічної, соціальної, екологічної 

політичної та духовно-культурної сфер буття людства. Це спричиняє низку якісних 

перетворень, покликаних у своїй сукупності покращити якість життя кожного окремого 

громадянина та суспільства загалом. 

Розгляд процесу соціально-економічного розвитку країни неодмінно повинен включати 

аналіз чинників, що здійснюють безпосередній чи опосередкований вплив на нього. Серед 

ключових чинників доцільно виділити історичні, демографічні, географічні, ресурсні, 

ментально-культурні тощо. 

У даному контексті, вважаємо за доцільне також наголосити на необхідності 

врахування у процесі аналізу соціально-економічного розвитку, побудови стратегій розвитку 

країн та регіонів, прийняття управлінських рішень, спрямованих на стимуляцію розвитку 

регіонів тощо, нової філософії поглядів на сутність і характер змін, що сьогодні відбуваються 

у суспільстві та його економічній системі. Йде мова про формування нової, 

постіндустріальної парадигми, котра вирізняється не лише новими методами дослідження, 

але і якісно відмінною системою поглядів на суспільно-економічні процеси. Фундаментом 

нової методології виступають діалектична філософія та діалектична логіка, причинно-

наслідкові зв’язки і залежності у розвитку соціально-економічних систем. Для сучасних умов 

головним напрямком методології є загальна еволюційність та людиноцентричність [3, с. 216-

217]. 

Однією з ключових домінант трансформації існуючих та становлення нових 

економічних систем є глобалізація.  

Процес переходу від централізованої планованої до ринкової економіки розвивається в 

пострадянських країнах, у тому числі і в Україні, на тлі глобалізації світової економіки та 

динамічного розвитку неекономічних сфер.  

Світовий досвід свідчить, що існування ринкової економіки в країні ще не є достатньою 

умовою для її сталого розвитку. Потрібні професійні та реальні дії органів державного й 

місцевого управління, спрямовані на ефективне розв’язання проблемних ситуацій шляхом 
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створення сприятливого середовища для інноваційного розвитку країни: проведення 

інституціональних, фінансово-економічних заходів, мотивація соціуму для здійснення та 

розвитку інвестиційної діяльності на базі новітніх досягнень науково-технічного прогресу. 

Важливою проблемою, що сьогодні стоїть перед урядами всіх країн є спрямування 

глобалізації не лише на осмислення світових проблем і процесів, а, передусім, на наукове 

забезпечення управління сучасним світовим розвитком. Суперечливість і турбулентність 

розвитку національних економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів 

вимагає активного пошуку стабілізуючих, врівноважуючих механізмів управління 

надскладними глобальними відносинами і процесами в інтересах виживання людства [1, с. 

67]. 

Поділяємо точку зору, що глобалізація в її сучасному варіанті приводить до 

«переформатування» структури сучасного світу, результатом чого стає коригування 

національних систем державного управління, зміна стратегій економічного, політичного та 

духовного розвитку. Це все у своїй сукупності породжує суцільну взаємозалежність світу, 

яка і складає основу його функціонування. Зростаюча взаємозалежність уніфікує й 

стандартизує умови та фактори розвитку окремих країн світу, слугує своєрідним 

індикатором визначення рівня сталості розвитку національних держав, а отже, і їх потенціалу 

в протистоянні глобалізаційним викликам, котрі сьогодні є першопричиною об’єднання 

держав у відповідні глобальні чи регіональні структури. Протистояти такого роду 

глобальним викликам здатна лише та держава, яка має активну систему управління, реалізує 

власну геополітичну стратегію розвитку, максимально оберігає свій суверенітет, 

орієнтується в глобальному просторі, а головне – володіє ефективними механізмами впливу 

та навіть і управління ним [2, с. 3]. 

Управління розвитком країни чи регіону включає такі компоненти як:  

– створення політичних, економічних, соціальних і культурних умов, необхідних для 

здійснення структурної й інституціональної трансформації суспільства;  

– ефективні шляхи використання результатів;  

– координація процесів прийняття рішень щодо трансформації економіки регіонів [4, с. 

52-53]. 

З метою здійснення системної трансформації та формування стратегії соціально-

економічного розвитку країни, що передбачає структурну модернізацію, виникає 

необхідність аналізу внутрішнього потенціалу національної економічної системи, її цілей і 

соціально-економічних завдань розвитку, а також вимог глобального ринку, його структури 

й механізмів розвитку. 
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Механізмом оптимізації державного управління у перехідних економічних системах на 

кшталт вітчизняної, може слугувати механізм «наздоганяючого розвитку», котрий зумовлює 

інтенсифікацію та інтернаціоналізацію економічних обмінів, що сприяє подоланню 

відсталості від розвинутих країн. У даному контексті, Р.Войтович слушно зазначає, що 

наздоганяючий розвиток перехідних суспільств передбачає створення як національних, так і 

наднаціональних структур, котрі б сприяли у процесі підтягування до авангардних 

стандартів розвитку. Таким чином, глобальна інтеграція перехідних суспільств до 

відповідних транснаціональних структур виступатиме інституційним засобом 

наздоганяючого розвитку [2, с. 533-534]. 
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ІНСТИТУТ СТАРОСТИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА В ДИСКУРСІ МІЖ ВЛАДОЮ ТА 

ГРОМАДОЮ 

Реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади є однією з ключових змін 

в державі, необхідних для європейського розвитку України. Хід реформи – це складний 

процес, і одним із найважливіших його напрямків є формування функціональної 

спроможності громад виконувати усі повноваження, передбачені законодавством. Згідно 

Європейської Хартії місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства України, 

місцеве самоврядування – це «право і спроможність органів місцевого самоврядування … 

здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних прав, які належать до 

їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення». З метою створення умов для  
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належного представлення інтересів жителів у вирішенні питань місцевого значення в 

громадах законодавцем внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Перші результати роботи територіальних громад чітко свідчать про переваги 

децентралізовної системи місцевого розвитку. Нові зміни до законодавства внесли свої 

корективи у роботу старости. Тому в громадах виникають питання стосовно компетенцій 

старост та їх впливу на розвиток територій. Упровадження посади старости зумовлює 

посилену увагу експертного середовища та практиків місцевого самоврядування до питань 

правового поля діяльності цих посадових осіб місцевого самоврядування.  

Однією з головних цілей децентралізації є зменшення дистанції між громадянином та 

органом, який має повноваження. Ресурси місцевих бюджетів збільшують можливості 

громад щодо вирішення нагальних потреб та створює нові можливості для розвитку 

територіальних громад. У процесі децентралізації змінюється роль держави та місцевих 

громад. Органи місцевого самоврядування отримують додаткові ресурси та повноваження 

для підвищення якості послуг та наближення їх до людей. На владу та мешканців громади 

покладається значна відповідальність за власний розвиток. Активна комунікація допомагає 

українцям зрозуміти, що відбувається в країні у сфері реформ та формує їх ставлення до 

змін.  

Протягом тривалого періоду громадяни не мали ефективних важелів впливу на 

управління державою, внаслідок чого сформувалися і стали нормальними моделі поведінки, 

при яких громадяни уникають відповідальності за свої дії або повністю чи частково 

перекладають відповідальність на інших. Та сучасна Україна вимагає зовсім іншої моделі 

поведінки, і перехід на цю модель є багаторівневий. Депутатам місцевих рад, представникам 

інших органів місцевого самоврядування, провідним лідерам, керівникам і працівникам 

окрім необхідності розібратись у своїх нових обов’язках для належного їх виконання треба й 

залучити громадян до співробітництва через ефективні, відкриті та прозорі шляхи 

комунікації. 

Основні механізми взаємодії органів державної влади та громадськості: 

– інформування громадськості (одностороння взаємодія), 

– інтерактивна взаємодія (двостороння взаємодія), 

– зворотна взаємодія. 

Староста - нова інституція, створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в  

територіальних громадах були належним чином представлені. Щоб соціальні, побутові та 

інші потреби мешканців села були задоволені. Щоб проблеми місцевого значення 

вирішувалися швидко, відкрито, зрозуміло. 

Кандидатура на посаду старости висувається головою громади на розгляд ради і 
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призначається на посаду рішенням сесії. Староста є членом її виконавчого комітету, 

представляє  в ньому інтереси жителів села, селища, здійснює комунікацію між владою та 

громадою[1; с.14]. 

Староста має робоче місце на території старостинського округу. У нього - чіткий графік 

роботи, зручний для жителів. Він організовує заходи, відслідковує проблеми громади на 

території старостинського округу та пропонує варіанти їх вирішення. Фактично він є 

основною ланкою, між головою громади, радою та громадою. 

Також староста відповідає за активізацію громади у прийнятті рішень, працює з 

місцевими громадськими об’єднаннями. 

Староста має як визначені державою повноваження (прописані у законах «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад»), так і 

надані радою громади (наприклад, визначені у Статуті ради територіальної громади та у 

затвердженому місцевою радою Положенні про старосту). 

З урахуванням позитивного європейського та власного історичного досвіду успішне 

досягнення мети реформи децентралізації можливе шляхом формування спроможних 

територіальних громад. 

У такому випадку ресурси місцевого бюджету територіальних громад, що об’єдналися, 

будуть витрачатися на фінансування діяльності та утримання лише однієї ради, одного 

голови та спільних для громад виконавчих органів. Вивільнені ж ресурси можна буде 

спрямувати на втілення в життя реальних проектів з покращення інфраструктури у 

населених пунктах на території об’єднаної громади. 

Після консолідації (об’єднання) територіальних громад повноваження їх органів 

місцевого самоврядування (ради та голови) будуть припинені. 

Так відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, 

селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, 

завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною 

об’єднаною територіальною громадою[3; с.18]. 

Інтереси жителів населених пунктів, які увійдуть до складу територіальної громади, у 

місцевій раді будуть представлені депутатами, обраними на виборах депутатів сільської, 

селищної або міської ради територіальної громади. 

Основні повноваження старости, як складового елементу системи місцевого 

самоврядування, визначені ч. 1 ст. ст. 54
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»[1; с.23]. 

Староста наділяється повноваженнями: 
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1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах 

сільської, селищної, міської ради; 

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях 

її постійних комісій; 

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, 

міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів 

відповідного села, селища; 

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються 

до органів місцевого самоврядування; 

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її 

виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території 

відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням; 

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування 

програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу; 

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з 

питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів 

сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності 

та їх посадових осіб; 

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що 

стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного 

старостинського округу; 

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної 

власності, розташованих на території відповідного старостинського округу; 

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, 

селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, 

селищної, міської ради про його результати; 

11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, 

установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і 

матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень; 

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та 

проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі 

громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі; 

13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами. 

При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і 

відповідальним перед жителями відповідного села, селища, відповідальним - перед 
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сільською, селищною, міською радою. 

Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями 

відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше 

половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста інформує раду про свою 

роботу. 

На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені 

Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". 

Одна з цілей реформи децентралізації – побудувати дієвий механізм участі кожного 

учасника громади у місцевому врядуванні. І саме старости мають забезпечувати інтереси тих 

населених пунктів, що не є адміністративними центрами територіальних громад[4; с. 67]. 

Старости мають бути головною комунікаційною ланкою між мешканцями громади та її 

керівництвом. Тому дуже важливо, щоб люди мали змогу впливати на вибір кандидатури 

старости. У новому законопроєкті експерти пропонують, щоб старост затверджувала місцева 

рада за поданням голови, але тільки після обов’язкового публічного обговорення усіх 

кандидатур у старостинському окрузі. 

Змінами також передбачається, що староста входить до виконавчого комітету ради та 

має ряд повноважень. Зокрема, він має право дорадчого голосу, а також він є присутнім на на 

сесії, та представляє інтереси мешканців свого старостинського округу та бере участь у 

підготовці пропозицій до проєкту бюджету громади. 

До того ж староста звітує не лише перед радою громади, але й перед жителями 

старостинського округу. 

Староста також може надавати адміністративні послуги, перелік яких визначить 

місцева рада. Це дозволить, наприклад, мешканцям віддалених сіл не витрачати час та гроші 

на поїздку до центра громади. 

Натомість, староста не має права працювати за сумісництвом, зокрема й на 

громадських засадах, займатись підприємницькою діяльністю та одержувати від цього 

прибуток. Проте йому не заборонятиметься викладацька, наукова або творча робота у 

позаробочий час. 

Законопроєктом також передбачено, що громади зможуть формувати старостинські 

округи, до складу яких входять села, селища та міста, що не є адміністративними центрами 

громад. Кількість населення округу має становити 1500 осіб, що співвідноситься з 

найменшою громадою в країні.  

Крім того, староста наділяється двома контролюючими функціями. Він бере участь у 

здійсненні контролю за станом благоустрою, а також за використанням об’єктів комунальної 

власності, розташованих на території свого округу. 
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Працювати староста повинен на території того населеного пункту, який він 

представляє. Староста завжди має бути на території свого округу, він має право самостійно 

видавати довідки або ж контролювати їхню видачу у центрі  громади. 

Так само до старости можна прийти з іншими проблемами, які стосуються 

життєдіяльності села. Інтереси свого старостинського округу він зобов’язаний представляти і 

відстоювати перед головою, виконавчими органами та депутатами об’єднаної територіальної 

громади. 

Отже, важелі впливу старости та його повноваження вже окреслені. Також визначені 

канали комунікації з органом місцевого самоврядування. 

Залишається визначити основні принципи, за якими налагоджується та функціонує 

процес комунікації між старостою та мешканцями старостинського округу. 

Одним із таких принципів є прозора співпраця. Староста має постійно і регулярно 

висвітлювати діяльність органу місцевого самоврядування, створювати зрозумілу систему 

внутрішніх зв'язків та компетенцій, відповідати на запити громади, бути відповідальним та 

підзвітним громадянам. Задля цього староста має вчасно надавати ту інформацію, яка 

допомагає розуміти процеси, що відбуваються у сфері відповідальності органу влади. 

Наступне, на що варто звернути увагу, це створення таких комунікаційних процесів, які 

дозволять громадянам зрозуміти механізми прийняття рішень, та, що особливо важливо, 

вплив рішень на життя та безпеку населення. 

У своїй роботі старості слід враховувати громадську думку з приводу рішень, що їх він 

приймає. Також треба вчасно, максимально повно та доступно звітувати перед людьми про 

результати роботи органу місцевого самоврядування[5; с.76]. 

Комунікація має відбуватись не лише при прийнятті рішень чи під час звіту. Люди 

мають знати не лише те, що планується через місяць. Громадянам мають бути представлені 

довгострокові плани і має бути забезпечення вчасного інформування про зміни. Саме 

ефективна комунікація дозволяє налагодити зворотний зв'язок для розуміння, як ті чи інші 

дії сприймаються населенням. 

Староста повинен налагодити партнерські стосунки з усіма зацікавленими суб'єктами 

— установи, заклади, лідери громадської думки, активісти, журналісти та інші. Таке 

партнерство допоможе зрозуміти потреби всіх зацікавлених сторін чи цільових аудиторій 

при прийнятті тих чи інших рішень. 

Староста толерантно ставиться до тих, хто має інші думки та погляди. Ми сприймаємо 

інакшість і прислуховуємося до точок зору будь-яких меншин. 

Принцип об’єктивності у роботі старости означає, що є рівний підхід до всіх, хто живе 

у нашій громаді. Ми враховуємо різні погляди і різні думки, в тому числі діаметрально 
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протилежні. 

У комунікаційній сфері результатом є якраз донесення важливих повідомлень до людей 

та отримання зворотної реакції на дії влади.Тому враховуємо реалії — від планування до 

ресурсів та змін. 

Староста працює не з населенням взагалі, а з конкретними людьми, тому він завжди 

має пам'ятати та враховувати різність цільових аудиторій, їх потреби, очікування, переваги, 

страхи та інше[5;с.84]. 

Таж слід розуміти, що інформація має бути надана вчасно. Тому що це важливо для 

людей. Староста не користується чутками чи припущеннями. Він працює з фактами, надає 

фактичну інформацію, яка має важливе значення для громадян. 

Важливо розуміти, що інформація має бути надана зрозумілою мовою у зрозумілій 

формі — і це допомагає швидко сприймати інформацію. 

Громадськість має знати про діяльність старости. А староста має своєчасно і в повному 

обсязі надавати інформацію своїй громаді. Комунікування з населенням допомагає 

сформувати розуміння дій та прагнень один одного, попередити негативні явища, дає 

можливість людям бути вчасно проінформованими про важливі для їхнього життя та безпеки 

речі. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ Й СПОЖИВАЧІВ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ 

Протягом останніх років стан адміністративних послуг в Україні зазнав суттєвого 

розвитку. За цей час  пройдено шлях від перших спроб теоретичного осмислення цієї 

проблематики до практичної реалізації. Починаючи ще з 2006 року, коли Кабінетом 

Міністрів України було затверджено «Концепцію розвитку системи надання 

адміністративних послуг», це питання є одним з пріоритетних в нашій державній політиці. 

Особливо помітною стала активність влади з 2009 року, коли почали регулярно прийматися 

урядові рішення з проблематики адміністративних послуг, і врешті, у вересні 2012 року, було 

ухвалено Закон України «Про адміністративні послуги». 

Вивченню питань надання адміністративних послуг присвячені дослідження ряду 

вчених О. Бабінової, С. Дубенко, А. Кірмача, В. Мельниченка, Н. Плахотнюк, В. Сороко, В. 

Тимощука та інших. Загальні підходи щодо підвищення якості надання послуг шляхом 

запровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ISO серії 9000 

досліджувались Т. Буренко, Т. Калитою, Т. Маматовою та іншими 

Вдосконалення системи надання адміністративних послуг має стати кроком вперед до 

збільшення довіри до органів влади. Відомо, що сама ідея адміністративних послуг прийшла 

в Україну із досвіду західних країн, де ще з 80-х років набула розквіту доктрина «нового 

публічного менеджменту» та орієнтація держави/влади на громадянина як клієнта. У 1998 

році ідея адміністративних (управлінських) послуг вперше була зафіксована у Концепції 

адміністративної реформи в Україні.  

В нас Конституція України 1996 р. передбачила існування на місцях двох публічно 

владних структур – органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади. 

Та, незважаючи на те, що це різні за юридичною суттю ланки місцевої влади, вони 

представляють публічну владу і були покликані забезпечити збалансований розвиток 

відповідних територій та вирішення проблем як місцевого, так і загальнодержавного 

значення. Надання адміністративних та муніципальних послуг є одним з інструментів 

розвитку територіальних громад. Але постійно була потреба переходу до інноваційних 

моделей соціально-економічного розвитку і орієнтації на європейські стандарти.  

Формування інформаційного суспільства, початок якого припадає на другу половину 

ХХ ст., є однією з домінуючих тенденцій розвитку цивілізації у ХХІ ст. Цей період 
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характеризується прийняттям низки законодавчих і підзаконних актів вищих органів 

державної влади. Серед них чільне місце займають закони України “Про інформацію ”, “Про 

доступ до публічної інформації ”, “Про Національну програму інформатизації ”  та інші.  

Першими кроками на шляху надання адміністративних послуг стали Інтернет - 

представництва, а саме це офіційні веб-сайти органів влади, що забезпечують доступ 

фізичним і юридичним особам до інформаційних, комунікативних ресурсів та інших 

державних послуг через глобальну мережу Інтернет, спрямований на реалізацію рішень у тих 

сферах громадського життя. Згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації 

”, вся публічна інформація має бути розміщена на офіційному веб-сайті відповідного органу 

влади.  

Далі широкого використання в органах державної влади набув електронний 

документообіг. Нині правовий статус без паперового документообігу із застосуванням 

електронного цифрового підпису в органах влади регламентується двома законами України 

“Про електронні документи та електронний документообіг ” і “Про електронний цифровий 

підпис ”. 

 Електронне урядування – це модернізація всієї системи державного управління, яка 

охоплює як надання якісних послуг для громадян і бізнесу, так і налагодження новітніх 

комунікативних каналів між владою і громадянським суспільством. 

Питання застосування органами державної влади положень зазначених законів 

регламентуються постановами Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 

застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми 

власності ” № 1452 і “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного 

документообігу в органах виконавчої влади ” №1453. 

Новим кроком організації та змісту державного та місцевого управління є Закон 

України “Про адміністративні послуги ”, який набрав чинності 06.09.2012 р. Цей закон 

визначає правові засади реалізації прав, свобод, і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб у сфері надання адміністративних послуг та врегульовує надання адміністративних 

послуг державними органами.  

Згідно із вищезгаданим закон, створюються Центри надання адміністративних послуг 

(ЦНАП). ЦНАП – це постійно діючий робочий орган, або структурний підрозділ 

виконавчого органу міської ради чи районної державної адміністрації, в якому надаються 

адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання 

адміністративних послуг. Закон України “Про адміністративні послуги ” також зокрема 



78 

передбачає обов’язковість ЦНАП з 2014 р., цілодобову Урядова телефонну довідку, надання 

послуг згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 

Кроком вперед також стало створення та впровадження автоматизованої системи 

«Віртуальний офіс електронних послуг», що сприяло отриманню якісних адміністративних 

послуг для громадян та суб’єктів підприємницької діяльності.  

Віртуальний офіс має такі переваги: 

1. Запровадження нових організаційно-технологічних форм надання громадянам та 

суб’єктам підприємницької діяльності адміністративних послуг, досягнення максимальної 

прозорості, забезпечення відкритості та рівності умов при розгляді звернень громадян, 

надання інформаційно-консультаційних послуг, забезпечення законних прав та інтересів 

громадян та суб’єктів підприємницької діяльності. 

2. Організація електронного документообігу між суб’єктами надання адміністративних 

послуг та ЦНАПами в процесі надання населенню та суб’єктам підприємницької діяльності 

адміністративних послуг. 

3. Надання електронних сервісів громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності в 

процесі отримання адміністративних послуг, загалом: 

– створення профілю в електронному кабінеті користувача;– електронна консультація 

(у межах визначеної законодавством компетенції); 

– попередній запис на прийом до адміністратора ЦНАП; 

– перегляд інформації про стан справ;– перегляд електронних повідомлень.  

Чергове удосконалення надання послуг  відбулося 27 листопада 2020 р., коли 

Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий 3 листопада Верховною 

Радою України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній 

формі ”. Адже до недавнього часу, певні переваги в отриманні адміністративних послуг мали 

жителі міст обласного значення та районних центрів. Після затвердження нового 

адміністративно-територіального устрою ситуація змінюється. Більшість питань, в тому 

числі й надання адміністративних послуг тепер в основному буде вирішуватись на місцевому 

рівні, а не. наприклад, на рівні районному. В зв’язку з цим, потреба у функціонуванні мережі 

ЦНАП РДА відпала. При цьому, надзвичайно важливо, протягом перехідного періоду не 

допустити погіршення доступу до адміністративних послуг. Це можна зробити шляхом 

трансформації ЦНАП РДА в ЦНАП ОМС та поступово розвиваючи мережу ЦНАП ОМС. 

Саме на це і спрямований Закон, а також забезпечення умов для якісного надання 

адміністративних послуг у ЦНАП ОМС 
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Які зміни очікуються  у зв’язку з  прийнятим  законом? 

Це  триетапний розвиток мережі ЦНАП ОМС: 

 Перший – трансформація(заміщення) ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС. Процес триватиме 

до кінця 2021 року, при цьому ЦНАП РДА існуватиме до моменту створення у громаді 

власного ЦНАП. Це дозволить зберегти доступність послуг для мешканців громади у 

перехідний період.  

Зараз в Україні функціонує близько 370 ЦНАП РДА, при цьому в 130 районних 

центрах вже створено ЦНАП ОМС. Очевидно що існування двох ЦНАП в одній громаді є не 

доцільним, тому потрібно максимально швидко підсилити ЦНАП ОМС наявною 

інфраструктурою та персоналом ЦНАП РДА, а останній при цьому ліквідувати. 

 Другий етап – у об'єднаних громадах з населенням більше 10 тис. мешканців 

передбачено до кінця 2022 року створення ЦНАП та належної мережі віддалених робочих 

місць, щоб громадяни мали змогу отримати базові адміністративні послуги не виїжджаючи 

за межі свого населеного пункту до центру територіальної громади. 

 Третій етап – ЦНАП має бути створений у громад до 10 тис. мешканців до кінця 2023 

року. Але це зобов'язання діє за умови фінансування цього процесу державою. Йдеться про 

будівництво, реконструкцію та забезпечення обладнанням. 

Які  відбудуться зміни в контексті надання адміністративних послуг: 

 Законодавчо закріплено різні моделі надання адміністративних послуг у ЦНАП (на 

розсуд ОМС): через адміністратора, шляхом його взаємодії з суб’єктом надання 

адміністративної послуги / безпосередньо адміністратором / суб’єктом надання 

адміністративної послуги.  

 Всі адміністративні послуги виконавчих органів громади надаватимуться у ЦНАП. 

 Перелік обов’язкових адміністративних послуг, що мають надаватись через ЦНАП 

буде затверджено КМУ. 

 Регламент ЦНАП більше не регуляторний акт (за умови його прийняття на базі 

Примірного регламенту ЦНАП, затвердженого КМУ). 

 Разом з іменними, можуть використовуватись номерні печатки. 

 Скасовано спеціальні вимоги до адміністраторів для надання відомостей з ДЗК. 

 Чітко передбачено, що усі чи окремі завдання адміністратора можуть покладатись 

на старосту чи інших посадових осіб ОМС, що утворив ЦНАП. 

Який зараз стан справ і які труднощі. Станом на сьогодні в Україні створено 1438 

територіальних громад і поетапно, кожна з цих громад має створити власний ЦНАП. Вже 

функціонує близько 460 ЦНАП ОМС, ще, як мінімум 240 додасться у 2021 році в рамках 

трансформації ЦНАП РДА в ЦНАП ОМС.  
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Також з метою удосконалення надання адміністративних послуг розроблено онлайн 

додаток «Дія» (https://diia.gov.ua/). 

По суті це надання різноманітних он-лайн послуг із застосуванням мережі Інтернет. 

Структура цих послуг показана на рисунку 1.  

 

Рис.1. Структура електронних он-лайн послуг системи «Дія». 

Суть електронної системи «Дія» полягає в тому, держава має стати сервісом, а не 

лячним монстром. Завдання цієї  системи полягає в тому, щоб допомагати громадянам 

швидко отримувати послуги, а службовцям — чесно виконувати свою роботу. Саме тому 

запущено проект «Цифрова держава», що згодом об’єднає всі відомства в єдину зручну й 

дієву он-лайн - систему. 

Цифрова держава. Щоб перетворити Україну на справжню цифрову державу, 

потрібно оцифрувати ще багато різноманітних послуг, оновити законодавчу базу, 

упорядкувати роботу державних реєстрів, забезпечити технічні можливості й захист даних. 

Зміни торкнуться не лише адміністративних послуг, а й галузей охорони здоров'я, бізнесу, 

освіти, транспорту, судів, питань демократії тощо. 

Складники «Цифрової держави» наступні: 

1. Електронне урядування. Якщо коротко — це коли внутрішні процеси управління в 

державі здійснюються за допомогою інформаційних технологій. Так процеси стають 

ефективними й прозорими, а кожен громадянин матиме доступ до будь-якої інформації про 

державу. Державні послуги стануть зрозумілими й доступними в електронній формі, а 
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органи влади завжди матимуть правдиві дані для ухвалення ефективних рішень. 

2. Кібербезпека.  Це безпека в електронному просторі. Усю державну й приватну 

інформацію та її носіїв має бути захищено від несанкціонованого використання. Для цього 

проводяться спеціальні заходи, що забезпечують конфіденційність і цілісність даних, їхню 

доступність там і тоді, коли це потрібно. 

3. Електронна демократія. Громадяни також управлятимуть державою за допомогою 

інформаційних технологій. Це означає, що референдуми, голосування, громадські бюджети, 

консультації та опитування теж будуть здійснюватися в електронній формі. 

4. Електронний бізнес. Це коли бізнес організовано так, щоб працювати взагалі без 

паперів і лише за безготівковими розрахунками. Увесь документообіг з підрядниками й 

державою — контракти, інвойси, накладні — усе електронне. Так усі процеси стають 

швидшими, ефективнішими й сприяють зростанню, а не створюють додаткових бар’єрів. 

5. Електронний суд. Повністю електронний документообіг: он-лайн - подання 

процесуальних документів, обмін документами між судами, установами й учасниками 

судового процесу, розгляд окремих справ он-лайн. Учасники процесу матимуть постійний 

доступ до всіх відкритих документів, а повідомлення й результати вони отримуватимуть в 

електронній формі. 

6. Електронна охорона здоров’я.  Кожен пацієнт матиме власну електронну медичну 

картку. Усі лікарі будуть підключені до відповідних медичних он-лайн - платформ, а кожна 

лікарня матиме повністю цифрову інфраструктуру: Wi-Fi, електронний обмін медичними 

даними пацієнта між різними установами (теле - медицина) та систему дистанційного 

моніторингу стану пацієнта. 

7. Електронна освіта. Процес навчання також стає електронним, щоб нинішні діти 

могли працювати в завтрашньому світі. Навчальні планшети для учнів і ноутбуки для 

вчителів. Замість паперових журналів з’являються електронні, до яких батьки завжди 

матимуть доступ. Замість зошитів — електронні документи, замість одинарних папірців на 

контрольній — електронні тести й форми, замість підручників — навчальний контент на 

різних носіях, Wi-Fi у кожному класі. 

8. Електронна транспортна система. У громадському транспорті впроваджується 

електронний квиток, а в кожному місті створюються проекти мобільного паркування й 

управління графіком. Усі значні авто - й залізничні магістралі, вокзали й станції мают бути 

забезпечені широкосмуговим мобільним Інтернет покриттям. 

9. Розумні міста. Створюється електронна модель, що допомагає вирішувати нагальні 

проблеми кожного міста: інтегровані інформаційні системи розв’язують проблеми з 

транспортом, впроваджуються «зелені» технології, у кожного міста є доступний план 
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забудови, розвитку промислового й природного капіталу. Це означає, що міста стануть більш 

продуманими та зручними й кожен містянин знатиме що й чому роблять у його місті. 

10. Цифрові навички. Щоб усі задумані зміни відбулися, ми створюємо програму 

навчання загальних і професійних цифрових навичок. Вона надасть змогу всім громадянам 

опанувати базову цифрову грамотність, щоб вільно користуватися електронними 

інструментами керування державою, а надалі — навіть опановувати нові професії та мови. 

11. Повсюдний Інтернет. Щоб електронними послугами могли користуватися по всій 

країні, ми розробляємо національний план розвитку широкосмугового доступу до Інтернету. 

Особливу увагу приділено покриттю в сільській місцевості, щоб подолати цифровий розрив, 

створити нові робочі місця й зменшити міграцію сільських мешканців до міст. 

Висновок. За останній період відбулися та відбуваються значні позитивні зміни з 

надання адміністративних послуг громадянам та бізнесу, що сприяє демократизації та 

розвитку суспільства. 
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Береза Софія Ярославівна 

аспірантка кафедри економіки та публічного управління 

факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Створення зручних і доступних умов отримання адміністративних послуг є однією із 

головних задач, що має вирішуватися органами місцевого самоврядування. Адже основне 

призначення місцевої публічної адміністрації – надання послуг, і саме за якістю послуг 

кожен громадянин оцінює компетентність та доброзичливість органів місцевого 

самоврядування. 

Важливо, що багато заходів із покращання якості надання адміністративних послуг 

можуть упроваджуватися за власною ініціативою місцевих голів, місцевих депутатів, інших 

посадових осіб органів місцевого самоврядування. Переважно ці зміни не потребують 

ухвалення нового законодавства чи особливої підтримки центральної влади. Ця думка 

фактично була підтверджена досвідом багатьох міст України: Вінниці, Івано-Франківська, 

Луцька, Харкова та інших, які зробили один з перших кроків для нової якості 

адміністративних послуг – утворили центри надання адміністративних послуг в 

ініціативному порядку, тобто ще навіть до набрання чинності відповідних вимог Закону 

України «Про адміністративні послуги». 

Забезпечення доступності та якості муніципальних послуг органами місцевого 

самоврядування є одним із невід’ємних завдань реформування місцевого самоврядування, 

має реалізовуватися не лише із застосуванням організаційних, правових та фінансово-

економічних заходів, а й супроводжуватися формуванням нової інформаційно-

комунікаційної системи забезпечення цієї діяльності на основі маркетингових технологій. 

Для успішного розвитку електронного урядування, з метою надання якісних та 

своєчасних адміністративних послуг, необхідна прозора та ефективна система роботи 

органів публічного сектору, в чиї повноваження входить реалізовувати та вдосконалювати 

електронне урядування. На даний момент інформаційні технології використовуються на усіх 

етапах роботи органів публічного сектору:  

 G2G (взаємодія уряду з урядом). 

 G2C (взаємодія уряду з громадськістю). 

 G2B (взаємодія уряду з бізнес-структурами). 

Отже, якісна комунікація між каналами комунікації забезпечить ефективну реалізацію 

електронного урядування у процеси публічного сектору, а також спростить взаємодію між 
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урядом, громадськістю та бізнес-структурами, а також створить умови для ефективної 

реалізації концепції «доброго урядування». Комунікація органів влади по всіх каналах 

роботи здійснюється або прагне до здійснення у електронному режимі, що означає 

спрощення та підвищення ефективності роботи, при цьому мінімізуючи витрату ресурсів. Як 

бачимо принципи «good governance», а також мета реалізації електронного урядування між 

собою схожі, в деяких випадках являються тотожними. Так, одним із принципів «good 

governance» є відкритість, а розвиток електронного урядування має за мету забезпечити 

відкритість та прозорість діяльність публічного сектору, доступу до публічної інформації за 

допомогою електронних сервісів, розвитку мережі відкритих даних, а також їхньої 

інтероперабельності та інклюзії, тут також взаємопов’язані такі принципи, як підзвітність та 

інклюзивність. Окрім цього автоматизація процесів у роботі публічного сектору забезпечує 

унеможливлення стороннього впливу на прийняття рішень, а також деперсоніфікує 

посадових осіб публічного сектору, що реалізовує принцип верховенства права та мінімізує 

корупційні ризики, а також зменшує рутинне навантаження на державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, що тісно пов’язано з реалізацією принципу 

ефективності. Таким чином публічні службовці мають змогу використовувати робочий час 

не лише на виконання бюрократичних та рутинних завдань, але й на розробку проектів, які 

забезпечують розвиток та нові можливості для суспільства. Також принцип ефективності 

полягає у раціональному використанні бюджетних коштів, відтак мінімізуються витрати. 

Окрім цього одним з завдань електронного урядування є забезпечення електронної 

демократії, що пов’язаного з принципом участі і знову таки інклюзії. Канали комунікації у 

контексті електронного урядування зображено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Модель каналів комунікації у контексті електронного урядування 

Джерело: авторська розробка 

Тобто, канали комунікації повинні бути максимально автоматизовані з можливістю 

консультування, в тому числі і автоматизованого  консультування у вигляді чат-ботів задля 

забезпечення рівних можливостей для кожного учасника комунікації, а також зменшення 
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навантаження на посадових осіб, крім цього уніфікація таких каналів комунікації на основі 

єдиного порталу дозволить рівномірно кожній територіальній громаді отримати однакові 

можливості, що дозволить меншим об’єднаним територіальним громадам впроваджувати 

електронне урядування, а також інноваційні технології. Схема такого єдиного каналу 

комунікацій зображена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема єдиного каналу комунікацій між стейкхолдерами публічного сектору 

Джерело: авторська розробка 

Реалізація створення такого каналу потребує аналізу проведених уже реформ, проєктів, 

нормативно-правового регулювання, а також вітчизняного та зарубіжного досвіду. Окрім 

цього створення такого каналу неможливе без співпраці органів місцевого самоврядування з 

центральними органами виконавчої влади, адже саме органи місцевого самоврядування 

здатні реагувати на потреби територіальної громади, провести локальне дослідження та 

аналіз потреб тієї чи іншої громади, а також конкретизувати проблемні питання за ступенем 

цифровізації, за величиною, а також фінансуванням громади. Таким чином, проаналізувавши 

потреби органів центральної влади, а також потреби та слабкі місця у муніципалітетів, 

можна проаналізувати, що саме потребує той чи інший стейкхолдер у системі комунікації, а 

також розробити архітектуру єдиного порталу. У випадку реалізації такого єдиного порталу з 

врахуванням усіх опитувань та досліджень, особливо реалізовуватимуться елементи 

концепції «доброго урядування» як чутливість, участь  та орієнтація на консенсус.  

Під орієнтацією на консенсус слід розуміти врахування інтересів та потреб усіх сторін, 

які залучені до процесів у публічному секторі. Окрім врахування потреб представників 

бізнесу та громадськості необхідно також і враховувати потреби органів влади, відтак 

створення єдиного автоматизованого порталу зменшить навантаження на муніципалітети та 

органи державної влади. До прикладу слід віднести чат-боти з актуальною інформацією для 

бізнес-структур щодо оплати податків, програм підтримки бізнесу, проте з іншої сторони 

локальні чат-боти для місцевого самоврядування з інформацією щодо ремонтів, локальних 
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програм підтримки, тощо можна лише уніфікувати в плані подання, проте не варто виносити 

на єдиний портал, адже такі дані не є актуальними для представників інших муніципалітетів. 

У західній практиці муніципальні послуги надаються виключно з маркетинговим 

підходом та системою управління якістю відповідно до ISO 9000:2015 та ISO 9001:2015 

Міжнародної організації зі стандартизації, які базуються на принципах: орієнтація на 

споживачів; процесний підхід; моніторинг змін зовнішнього середовища та ризиків, 

пов'язаних з цим середовищем; організація та управління зворотним зв'язком та 

комунікаціями зі споживачами тощо [2]. 

Організація зворотного зв'язку зі споживачами підвищує лояльність громадян до влади. 

Мітчелл Н. Геріан аналізує фактори, які формують суспільні переваги для державних послуг. 

Результати дослідження підтверджують зв'язок між довірою громадськості до влади та 

підтримкою місцевих державних послуг. Особливо в наданні соціальних послуг та послуг, 

спрямованих на розвиток інфраструктури. [3]. Чим більша довіра жителів до місцевої влади, 

тим лояльніше громадськість ставиться до програм і проектів муніципалітету. 

З 2001 року Департамент економічних і соціальних справ Організації Об'єднаних Націй 

(UNDESA) публікує щорічні огляди електронного урядування (E_Government Survey), які є 

систематичною оцінкою використання та спроможності інформаційно-комунікаційних 

технологій для трансформації державного сектору шляхом підвищення ефективності, 

дієвості, прозорості, підзвітності, доступу до державних послуг та участі громадян у 193 

державах-членах ООН на всіх рівнях розвитку. [4] Дослідження оцінюють ефективність 

електронного урядування у наданні основних економічних та соціальних послуг громадянам 

у п'яти секторах: освіта, охорона здоров'я, праця та зайнятість, фінанси та соціальне 

забезпечення. 

Переваги та особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

комунальні послуги активно вивчають сучасні західні аналітики. Зокрема, шведський 

дослідник Ганс Віклунд вивчає інституційні механізми електронного урядування з точки 

зору теорії комунікативних дій німецького філософа і соціолога Юргена Габермаса для 

оцінки послуг, пов'язаних з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ), доступними 

на шведських муніципальних сайтах. Оцінка зосереджена на потенціалі інфраструктури ІКТ і 

базується на кількісному дослідженні 289 муніципальних веб-сайтів. Результати показують, 

що добре розроблені послуги з підтримкою ІКТ мають високий демократичний потенціал 

(доступність для громадськості). [5] 

Американські дослідники А. Мур, Дж. Нолан, Дж. Ф. Сегал у своїй статті вимірюють 

відносну ефективність 11 муніципальних послуг у 46 великих містах США за 6 років. Крім 

того, ця інформація використовується для вивчення відмінностей в ефективності між 
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містами та послугами та надання статистичних даних для вивчення факторів, які можуть 

пояснити причини відмінностей в ефективності муніципальних послуг. [6]. 

Неможливо побудувати ефективну систему інформаційно-комунікаційного 

забезпечення муніципальних послуг без маркетингового підходу. Про це свідчать результати 

дослідження західних аналітиків, яке показує важливість отримання зворотного зв'язку від 

громадян споживачів послуг в процесі переходу на більш інтегровану систему 

інформаційних послуг, якою є саме «Електронний уряд». 
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ФОРМИ ГЛОБАЛЬНОГО ВПЛИВУ УПРАВЛІННЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

Потрібно розрізняти політичні, наукові концепції глобального управління і практику в 

цій сфері. Кожна з концепцій існувала протягом останніх декількох десятиліть і продовжує 

підтримувати чітко виражену специфіку, як з точки зору суті, так і з точки зору взаємозв'язку 

з економічними, фінансовими, соціально-політичними та іншими реаліями. По всіх трьох 

напрямках ключовими, хоча і по-різному, є питання того, що розуміється під управлінням і 

що розглядається як об'єкт такого управління. Здатність і практика глобального управління 

розглядаються як внутрішньо цілісний процес і об'єкт управління, а не як окремі 

спеціалізовані області першого і компоненти другого. 

Найбільш пріоритетною глобальною проблемою сучасності, зокрема, є глобальна 

проблема управління, розв’язання якої має забезпечити синхронізований, справедливий 

розвиток усіх країн і народів (в енергетичній, продовольчій, ресурсній, інформаційній, 

екологічній та інших сферах). Отже у теоретичній площині глобалістики та інших 

суспільних дисциплін проблема глобального управління не є новою, хоча досліджена вона не 

достатньо. Практично ж дане питання перебуває далеко до остаточного вирішення. Тому 

вивчення і налагодження відповідного сучасним вимогам механізму управління 

глобалізаційними процесами є однією із найскладніших проблем як у теоретичному, так і в 

практичному плані. Даний постулат сучасної глобалістики є визначальним не лише у 

розумінні сутності цього феномену, а й при вирішенні проблем, які іменують глобальними. 

Водночас, як засвідчують реалії, суспільна організованість і керованості світовим 

співтовариством, на рівні з іншими, також належить до глобальних проблем, а якщо точніше 

– універсальних проблем політичного і соціально-економічного характеру  

Слід відзначити, що у працях сучасних експертів, найбільш часто термін «глобальне 

управління» охоплює всі інституції, режими, процеси партнерства й мережі, які долучаються 

до колективних дій і вирішення проблем на міжнародному рівні. Це визначення включає 

офіційні та неофіційні домовленості, а також дії недержавних акторів у транснаціональних 

умовах. Регіональна співпраця так само може належати до глобального управління, якщо 

вона є складовою більш масштабних заходів. Управління відрізняється від урядування, яке 

надає перевагу суверенітетові та передбачає ієрархічні повноваження. 
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Більш широкий зміст «глобального управління» правомірним є розглядати як 

управління в режимі реального часу всіма сферами суспільного життя та глобалізації світу. 

(відзначимо, що теорії управління такими великими соціальними системами до сих пір не 

існує). Більш вузьким тлумаченням глобального управління як управління глобалізацією є 

його загальна спрямованість, пом'якшення витрат і протиріч, його темпи і орієнтація на певні 

результати, принаймні в ключових сферах, що вимагають уваги. Це розуміння глобального 

управління та його цілей є реалістичним, особливо коли його цілі є конкретними, 

зрозумілими за часом та вимірними. Об'єктом управління є процес формування цілісного 

глобального світу, який постає перед політиками, практиками та експертами на окремих, 

проте досить тривалих  його етапах. [1; 3] 

Сьогодні відносини між країнами розвиваються в умовах глобалізації, багатополярного 

світу і нового глобального громадянського суспільства. Міжнародні відносини складні, вони 

несуть не тільки нові можливості, а й ризики – цивілізаційні, соціальні, економічні, фінансові 

і, що найбільш тривожно, військові. Регіональними та локальними конфліктами, в тому числі 

збройними, світ перенасичений, не виключені з зовнішньої політики ряду держав. 

Міжнародне співтовариство переживає більше, ніж просто тривожний час, воно вступило в 

період численних проблем, як природних, так і створених людиною. В результаті в 

міжнародних відносинах, як і в окремих країнах, поширюється тривога і безпорадність. 

Месіанські настрої та імперські амбіції, які використовуються елітами сильних держав у бік 

слабких, руйнують довіру до майбутнього. Глобалізація та глобальне управління – це 

багатогранні явища, тісно пов'язані між собою. Їх вивчення тільки починається. Теорія 

глобалізації та глобального управління вимагає особливої уваги. 

У сучасних міжнародних відносинах проявляються дві основні сили «глобального 

управління». Перш за все, це право сили, яке корениться в товщі тисячоліть і для багатьох 

виглядає непохитним. А по-друге, сила права, можливості якого далеко не вичерпані. Така 

ситуація відображена в міжнародному праві, її найважливішим досягненням стало створення 

ООН. Глобальне управління розвивається в умовах, коли воно здійснюється як політичними, 

так і економічними суб'єктами. Вони створюють носій глобалізації, включаючи залежність 

від нових точок зростання і розвитку світової економіки і політики. Цей процес створення 

«нової архітектури» міжнародних відносин за історичними мірками тільки розпочався. 

Основними суб'єктами світового порядку ХХІ століття будуть як держави, так і міжнародні 

організації. Цей процес значною мірою розвивається еволюційно, але для світової спільноти 

він буде болючим, сповненим численними ризиками.  

Протягом наступних 15-20 років, коли влада стане ще більш розмитою, ніж сьогодні, 

все більша кількість різноманітних державних і недержавних суб'єктів, а також 
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наднаціональних суб'єктів, таких як міста, зіграють важливу роль в управлінні. Зростаюча 

кількість гравців, необхідних для вирішення транснаціональних проблем, їх суперечливих 

інтересів – ось що ускладнить процес прийняття рішень. Відсутність консенсусу між 

усталеними та висхідними націями призведе до того, що глобальне управління в кращому 

випадку буде обмеженим. Хронічний дефіцит ресурсів загострить тенденцію до соціальної 

фрагментації. Тому найдрібніші події зможуть підштовхнути світ рухатися в протилежних 

напрямках. Однак, незважаючи на нестійку багатополярність, зростаючий регіоналізм і 

очікуване уповільнення світової економіки, можуть бути хороші перспективи прогресу. Вони 

будуть залежати від швидкості, з якою вирішуються проблеми. Криза влади, викликана 

швидкими суспільно-політичними змінами, продовжиться і проявиться найбільше на 

внутрішньому рівні. Зрушення, які відбулися за останні кілька десятиліть у галузі охорони 

здоров'я, освіти та зростання доходів  буде продовжуватися, якщо не прискориться в деяких 

випадках. Ці зрушення сформують основу для утворення нових структур влади. Перехід до 

демократії стає все більш стабільним і тривалим, демографічні пріоритети молодих людей 

починають змінюватися, а доходи зростають. [5] 

На даний момент близько 50 країн знаходяться на складному шляху між 

самодержавством і демократією. Більшість держав розташовані в Тропічній Африці, 

Південно-Східній і Центральній Азії, а також на Близькому Сході і в Північній Африці. Як 

соціологічні теорії, так і нещодавня історія – «кольорові революції» і «Арабська весна» – 

говорять про те, що політична лібералізація і демократія будуть продовжувати розвиватися в 

міру зростання середнього віку і доходів. Протягом наступних 15-20 років, однак, багато 

країн продовжать зиґзаґ у пошуках свого шляху в складний процес демократизації. Країни, 

що переходять від самодержавства до демократії, показали, що мають всі ознаки 

нестабільності. Інші країни продовжать страждати від демократичного дефіциту. У цих 

випадках рівень розвитку країни набагато вищий, ніж якість самого уряду. [5] 

Дипломатія, в тому числі багатостороння, використовується для забезпечення успіху. 

Управління світом людей, конгломератом цивілізацій, створених на Землі, залежить від 

реалізації ідей нового політичного мислення. У середині ХХ століття було втілене в 

Маніфесті лорда Рассела і Альберта Ейнштейна. Саме вони проголосили святу істину – або 

ми знищуємо ядерну зброю, або вони знищить нас. Пів століття міжнародні відносини, 

навіть в умовах ідеологічного протистояння, розвивалися під впливом цієї ідеї. Кілька 

поколінь політиків і дипломатів створили умови, за яких людству вдалося уникнути нової 

світової війни, можливо, його самознищення. Небезпека Великої війни не оминула світову 

спільноту. Атомна зброя залишається на озброєнні багатьох країн. Неможливо покласти край 

гонці ядерних озброєнь.  
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Водночас результатом другої половини ХХ століття став помітний вплив на світову 

політику сили права. Саме міжнародне право є основою процесів демократизації на 

глобальному рівні. Всі ті, хто сьогодні виступає за демократію, не можуть не поширювати 

свої принципи на міжнародні відносини. Останні повинні бути демократичними, а не 

гнітючими та деспотичними. Для успішного реагування на загрози та виклики ХХІ століття, 

для вирішення викликів сьогодення та передбачуваного майбутнього людство має навчитися 

більш ефективно управляти в глобальному масштабі, використовуючи для цього більш 

ефективні засоби. Ідея глобального уряду, що обговорюється в засобах масової інформації та 

деяких соціальних і політичних колах, навряд чи можлива в близькому майбутньому, тим 

більше на нинішньому турбулентному етапі світового розвитку. 

Зокрема у межах ідеї «глобального управління без глобального уряду» була 

запропонована «мережева модель управління процесом глобалізації». Згідно з цією моделлю 

держави активно взаємодіють із міжнародними, національними та субнаціональними 

інститутами, як представниками як корпоративного сектору, так і неурядових організацій. 

Наголос робиться також на діалог із представниками академічного середовища, аналітично-

дослідних центрів, засобів масової інформації, профспілок. Відсутність встановленої ієрархії 

дає можливість збільшити координацію діяльності суб’єктів регулювання, залучених до 

даного процесу. Паралельно створюються «страхові клапани» для зменшення соціального та 

політичного тиску. На перспективу діє механізм, який сумісний зі збереженням 

національних держав, як основної форми політичного устрою [4]. 

ООН пропонує глобальний метод управління (global governance), який включає 

регуляторні інструменти, спрямовані на організацію функціонування міжнародної спільноти 

на глобальному рівні. Глобальне управління охоплює набір формальних інституцій та 

неформальних механізмів, що регулюють міжурядові та неурядові організації. Постає 

питання про якісну сторону такого управління. В англійській мові щодо терміну «global 

governance» використовується «good governance». Декларація глав держав-членів ООН (2005 

р.) визначає широке коло політичних, торговельних, економічних, гуманітарних та 

екологічних цілей глобального порядку. Відповідно, поставлено завдання забезпечити «good 

governance», яке можна перекласти як якісне управління явищами і процесами, що 

відбуваються в системі міжнародних відносин. Документ включає такі важливі питання: 

встановлення цілісного і тривалого миру у світі та міжнародної безпеки з урахуванням 

суверенної рівності всіх держав, їх територіальної цілісності, політичної незалежності та 

невтручання у внутрішні справи. Ця ж категорія включає внутрішню стабільність, повагу до 

міжнародного права, повагу до прав людини, включаючи гендерну рівність, ринкову 

політику та спільну прихильність демократичному суспільству (Doc. A/RES/60/1/). Для 
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привернення уваги широких соціальних і політичних кіл різних країн концепція якісного 

глобального управління повинна бути прозорою, орієнтованою на досягнення результатів, 

які відстоються широким спектром держав, включаючи боротьбу з корупцією. Було б 

корисно почати визначати спектр пріоритетних напрямків використання якісних 

інструментів управління, а також міжнародних і національних інституцій, які будуть 

регулювати глобальне управління. 

У дослідженні [5] зазначається, що західне домінування світових структур, таких як 

Рада Безпеки ООН, Світовий банк і МВФ, швидше за все, зміниться до 2030 року, щоб більш 

узгоджуватися зі зростаючим впливом нових економічних гравців. На додаток до основних 

держав, що розвиваються, таких як Бразилія, Індія (які не є постійними членами Ради 

Безпеки ООН) і Китай (який має право вето в Раді Безпеки ООН, але не має голосу в МВФ, 

порівняно з його економічною силою) багато держав другого рівня, що розвиваються, 

виходять на арену. Вони будуть «завойовувати місце під сонцем», принаймні як 

розвиваються регіональні лідери. G20, на відміну від G7/G8, була викликана необхідністю 

впоратися з фінансовою кризою 2008 року, і ми очікуємо, що інші організації також будуть 

оновлені – швидше за все, у відповідь на кризу [5]. 

Необхідність удосконалювати управління стала спільною темою, і багато хто з 

учасників дискусії говорили про відсутність обох у своїх регіонах. «Держава зростає, але 

вона стає менш ефективною і сильною». Деякі китайські експерти говорять про значні 

втрати: «Якщо глобальне управління не буде сформовано до 2030 року, нам все одно 

доведеться наповнювати нашу економіку ресурсами. І без механізму глобального управління 

це призведе до кризи» [5]. 

Список літератури: 

1. Жадан О. В. Феномен глобалізації як соціально-економічна проблема [Електронний 

ресурс] / О. В. Жадан. – 2012. – URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-

1/doc/4/02.pdf.  

2. Чхеайло А. А. Методологія глобалістики як методологічна засада дослідження 

феномену виживання / А. А. Чхеайло // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2010. – №42. – С. 34–42.  

3. Кислицина О. В. Глобальні проблеми та ризики сучасності / О. В. Кислицина // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №9-1. – Частина 4. – С. 

28–31.  

4. Donahue, D. (ed) (2000). Governance in a Globalizing World. Brookings Institution Press. 

Washington D. C. 

5. Global Trends 2030: Alternative Worlds. (2012). Ⱥccess: www.dni.gov/nic/globaltrends. 

6. Marchetti, R. Global civil society (2017). International relations, 78 – 86. Ⱥccess: 

http://www.e-ir.info/wp-content/uploads/2016/12/International-Relations-E-IR.pdf 



93 

ПІДСЕКЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ 

 

Приймак Світлана Вікторівна 

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і контролю 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

АНАЛІТИЧНО-КОНТРОЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Перебудова всіх ланок вітчизняної економіки вимагає перегляду концептуальних засад 

фінансового аналізу та контролю як невід'ємних складових інформаційної системи 

управління. Характерною ознакою процесу європейської інтеграції України та належного 

виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС є прийняття Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1], 

яким передбачено виконання засадничих положень директив ЄС щодо вдосконалення 

порядку застосування Міжнародних стандартів обліку і  звітності, а відтак організації 

аналітично-контрольного процесу на підприємстві. 

 За загальноприйнятим визначенням, фінансовий аналіз – це управлінська функція, 

спрямована на створення досконалої інформаційної системи управління фінансово-

господарськими процесами. Фінансовий аналіз має на меті оцінку інвестицій з погляду 

окремо взятої компанії, що планує одержання конкретних фінансових результатів від 

очікуваного вкладення засобів. Крім визначення прибутковості проекту, задачею 

фінансового аналізу є складання фінансових планів, що визначають потреби в капіталі, 

виявлення джерел їхнього покриття, аналіз грошових потоків, а також оцінка проекту з 

погляду ліквідності, ефективності, фінансового ризику [2]. Його можна розглядати як 

сукупність методичних прийомів дослідження фінансових відносин суб'єктів 

господарювання, зумовлених об'єктивними та суб'єктивними чинниками, відображеними у 

фінансовому обліку і звітності. Пріоритетним напрямом фінансового аналізу є дослідження 

процесів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства.  

Інформаційну базу фінансового аналізу становлять дані бухгалтерського (фінансового) 

обліку. Що стосується сучасного тлумачення поняття "фінансовий контроль", то воно 

характеризується багатогранністю його цілей та завдань. Визначаючи фінансовий контроль 

як важливу функцію управління фінансово-економічними процесами, слід зауважити, що він 

має спеціальне цільове спрямування, визначений зміст та специфічні способи реалізації. 

Фінансовий контроль здійснюється відповідними інституціями для забезпечення законності 

та ефективності формування, розміщення і використання фінансових ресурсів з метою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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захисту інтересів держави, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та 

громадян. Перебудова системи фінансового аналізу і контролю в умовах реформування 

економіки може здійснюватись в одному з двох напрямів, які концептуально протистоять 

один одному. 

Перший напрям полягає в тому, що при вдосконаленні аналізу і контролю потрібно 

виходити з моделі, яка застосовувалась до активізації інтеграційних процесів. Процес 

реформування може бути зведений до послідовного усунення недоліків. Такий шлях обрали 

деякі відомі вітчизняні фахівці з економічного аналізу та контролю. Водночас поза увагою 

фахівців, які дотримуються цієї концепції, залишається те, що ця модель аналізу і контролю   

лише формально відповідає вимогам ринкової економіки. Другий напрям перебудови 

аналітично-контрольного процесу передбачає, що принципи організації та методології 

фінансового аналізу і контролю, розроблені та апробовані економічно розвиненими 

країнами, мають адаптуватися до специфічних умов національної економіки України. Такий 

підхід спирається на розпочате в Україні реформування системи бухгалтерського обліку та 

звітності, застосування міжнародної стандартизації економічних показників та їх оцінок. Все 

це має сприяти активізації іноземного інвестування, торгівлі та інформаційного обміну, які 

дуже ускладнюються при різних системах обліку, розбіжностях в економічних показниках, 

оцінках тощо. 

Ефективність аналітично-контрольного забезпечення управління визначається 

сукупністю параметрів, з-поміж яких основними вважаються показники економічного 

зростання, фінансової стійкості, конкурентоспроможності тощо. Економічна діяльність 

підприємства оцінюється з точки зору зростання його ринкової вартості на основі 

забезпечення максимальних фінансових результатів та фінансової стійкості і 

платоспроможності. Водночас фінансова діяльність розглядається у поєднанні з 

оптимізацією виробництва і реалізацією продукції, пошуком вигідних сфер підприємництва. 

З цього випливає, що фінансовий аналіз і контроль - це взаємопов'язані складові 

інформаційної системи управління підприємством, які забезпечують накопичення, 

трансформацію та використання фінансової інформації з метою оцінки поточного та 

перспективного фінансового стану підприємства, перевірки відповідності чинному 

законодавству управлінських рішень щодо формування, розміщення і використання ресурсів, 

визначення ймовірних та доцільних темпів його розвитку з позиції їх фінансового 

забезпечення, запобігання кризовим ситуаціям і банкрутству підприємства. 

Реформування системи аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності 

суб'єктів підприємництва відповідно до вимог ринкового суспільства ґрунтується на 

визначенні змісту аналітично-контрольного процесу, який характеризується предметом, 
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метою та завданнями. До предмету фінансового аналізу і контролю належать: фінансово-

господарські процеси та операції; економічний потенціал, фінансовий стан і фінансові 

результати діяльності підприємства; чинники, що зумовлюють результати діяльності. 

Економічний потенціал підприємства досліджується у двох аспектах: як фінансовий 

потенціал, що характеризується показниками обсягу і складу джерел фінансування, та як 

майновий потенціал, оцінка якого здійснюється за показниками обсягу і складу майна. 

Аналіз і контроль економічного потенціалу та фінансового стану підприємства 

набувають особливого значення в умовах ринкових економічних відносин. Адже оцінка цих 

показників є основою для прийняття інвестиційних та кредитних рішень. Економічний 

потенціал зумовлює фінансово-господарські процеси, що характеризують діяльність 

підприємства за напрямами та обсягами. Основою стає операційна діяльність підприємства, 

для якої характерні такі фінансово-господарські процеси, як постачання, виробництво та 

реалізація продукції (товарів, робіт, послуг). Крім операційної підприємство може займатись 

інвестиційною та фінансовою діяльністю. У цих випадках фінансовому аналізу та контролю 

підлягають реальне фінансове інвестування та операції, спрямовані безпосередньо на 

створення та розвиток внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування підприємства. 

Аналіз і контроль як функції управління є інструментом дослідження динаміки 

фінансових результатів за їх видами, причин та оцінки кількісних параметрів їх зміни, 

підтвердження доцільності та ефективності прийнятих управлінських рішень щодо 

розміщення та використання фінансових ресурсів, а також визначення тенденцій розвитку 

підприємства і обґрунтування прогнозних значень фінансових показників на основі 

моделювання факторних систем. Предмет фінансового аналізу і контролю конкретизується в 

його об'єктах, які на відміну від предмету визначаються відповідними кількісними 

параметрами. Параметри об'єктів фінансового аналізу і контролю як величини, що 

характеризують їх властивості, стан, розмір, можуть поділятися на елементи (у цьому 

випадку мовиться про об'єкти зі складною структурою) та змінювати певні властивості 

(характеристики) залежно від рівня деталізації. 

Визначення мети аналітично-контрольного процесу залежить від ступеню узагальнення 

функцій управління. Спільна мета обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської 

діяльності – створення інформаційної системи управління і забезпечення на цій основі 

інформаційних потреб управління підприємством. Визначаючи спільний для фінансового 

аналізу і контролю предмет дослідження, слід зауважити, що мета аналітично-контрольного 

процесу конкретизується залежно від функціональної спрямованості його складових:  

визначення напрямів і кількісне обчислення резервів зростання ринкової вартості 

підприємства на основі дослідження стану і динаміки показників, які характеризують 
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фінансово-господарську діяльність підприємства, та чинників, що зумовлюють зміну цих 

показників. Метою фінансового контролю є перевірка відповідності фінансово-господарської 

діяльності чинному законодавству (зовнішній контроль), а з іншого – забезпечення 

виконання управлінських рішень, своєчасне усунення відхилень в ході виконання цих 

рішень, запобігання кризовим ситуаціям і банкрутству підприємства (внутрішній контроль). 

Завдання фінансового аналізу розподіляються за напрямами аналітичного дослідження 

і зумовлюються його метою. Основними з них є оцінка фінансового стану підприємства, 

аналіз фінансових результатів,  рентабельності та грошових потоків підприємства. 

Залежно від мети й характеру завдань складається програма фінансового аналізу, де 

визначаються види аналізу, методичні прийоми, що будуть застосовані для вирішення 

завдань, формується система первинних аналітичних показників, за якими будуть 

оцінюватись параметри об'єкта управління, розробляються алгоритми перетворення 

первинної економічної інформації у вихідні дані аналітичного блоку, обґрунтовуються 

критерії оцінки вихідних даних, визначаються терміни надходження і адресність економічної 

інформації. До завдань фінансового контролю, що постають у системі управління 

підприємством, належать визначення фактичного стану об'єкта дослідження: оцінка 

економічного потенціалу підприємства, його фінансового стану, фінансових ризиків з метою 

виявлення ознак потенційного банкрутства та запобігання чинникам, що до цього призводять 

та забезпечення виконання управлінських рішень щодо формування, розміщення і 

використання капіталу, своєчасне усунення відхилень, запобігання кризовим ситуаціям і 

банкрутству підприємства. Мета і характер завдань визначають програму, план організації та 

здійснення контролю. Програма характеризує контрольовані об'єкти і суб'єкти, окреслює 

відносини між ними і спрямовує контрольні дії та процедури їх реалізації.  

Завдання фінансового аналізу і контролю вважаються виконаними, якщо реалізація 

заходів, розроблених за їх результатами, сприяла досягненню поставленої мети. 

Будова аналітично-контрольного процесу відповідно до ринкових механізмів є передумовою 

створення ефективної системи управління фінансовими ресурсами суб'єктів підприємництва.  
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НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

В умовах ринкових відносин важливе значення мають непрямі методи втручання 

держави в економіку. Серед основних інструментів державного регулювання є податки. 

Податкові надходження є основним джерелом формування доходів Зведеного бюджету 

України. В цьому і полягає їх фіскальне значення - забезпечення фінансування державних 

завдань і функцій.   

Вагоме місце у податковій системі країни посідають непрямі податки. Саме тому, їх 

проблеми та вплив на економічні процеси і використання цього впливу в стимулюючому 

напрямі набувають актуальності. Непряме оподаткування є важливим та ефективним 

інструментом впливу на економіку держави, діяльність підприємств, і на обсяги споживання 

населення, оскільки саме через рівень цін держава впливає на реальні доходи споживачів. 

В сучасних умовах непряме оподаткування повинне стимулювати економічний 

розвиток країни, сприяти залученню інвестицій, створювати умови для розвитку бізнесу, 

отриманню сталих доходів до бюджету та сприяти зниженню податкового тягаря, тощо. 

Проте на сьогодні ці завдання не виконуються в повній мірі. 

Для створення надійної основи для подальшого розвитку держави, отриманню 

стабільних надходжень до бюджету та розвитку підприємництва роль непрямих податків є 

надзвичайно вагомою. Посилення стимулюючої та регулюючої функції оподаткування та 

удосконалення системи непрямого оподаткування покликане покращити функціонування 

національної економіки. 

Використання податку на додану вартість, акцизного податку, ввізного і вивізного мита 

як інструменту регулювання економіки залежить від рівня соціально-економічного розвитку, 

особливостей функціонування вітчизняної економіки, пріоритетів бюджетно-податкової 

політики. Значна частка надходжень непрямих податків у доходах бюджету великою мірою 

зумовлена рівнем інституційного забезпечення податкової системи. 

За допомогою ставок ПДВ держава може як стимулювати попит споживачів, в період 

кризової економіки, так і стримувати – в період надмірного піднесення економіки. На 

сучасному ж етапі особливостями непрямого оподаткування є скорочення рівня 

використання диференційованих ставок податку на додану вартість, а також уніфікація 

переліку винятків із загальних правил оподаткування. Ставки цього податку знижуються для 
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соціально значущих товарів чи операцій, за якими складно обрахувати об’єкт оподаткування, 

а також товарів, що мають державну підтримку показників розвитку споживчого ринку.  

Акцизним податком держава обкладає товари розкоші, споживачі яких спроможні 

сплатити ці податки, тобто використовує фіскальну функцію податку. Обмежуючи 

споживання шкідливих товарів держава впливає на рівень споживання шкідливих для 

здоров’я людини й навколишнього середовища товарів, що є зараз дуже актуальним для 

більшості країн світу. Доцільним є використання обґрунтованих наукових підходів до 

регулювання споживання окремих груп підакцизних товарів з метою визначення 

оптимальних пропорцій оподаткування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Якість 

реалізації активної акцизної політики відчутно залежить від використання у практиці 

податкового адміністрування провідного зарубіжного досвіду здійснення моніторингу за 

виробництвом та обігом підакцизних товарів, а також можливості електронного 

декларування і контролю таких операцій.  

За допомогою ставок мита, держава регулює експортно-імпортні операції, стимулюючи 

експорт та захищаючи національних товаровиробників від конкуренції імпортованих товарів. 

Важливим чинником, що впливає на показники реалізації фіскального і регулюючого 

потенціалу непрямого оподаткування, є рівень використання податкових пільг [1]. 

Запровадження пільг із податку на додану вартість та акцизного податку впливає на 

фіскальну ефективність непрямого оподаткування. Ефективність механізму надання 

податкових пільг зі сплати непрямих податків напряму залежить від структури таких пільг та 

їх цільового використання. Пільги з акцизного податку хоч і спрямовуються для 

регулювання структури ринку підакцизних товарів, однак ефективність цих податкових 

інструментів залежить від налагодженої системи контролю за якісними показниками 

виробництва та продажів підакцизних товарів. 

Пріоритетними напрямами підвищення ефективності використання непрямого 

оподаткування в регулюванні соціально-економічних процесів є зниження рівня мінімальних 

податкових зобов’язань за відповідного спрощення адміністрування непрямих податків, 

визначення обов’язкових критеріїв для надання податкових пільг, сприяння розвитку 

внутрішнього ринку через формування додаткової вітчизняної товарної пропозиції та 

стимулювання платоспроможного попиту. 

Застосування непрямих податків у податковій системі – один із шляхів формування 

раціональної галузевої структури вітчизняної економіки, однак при цьому основним 

інструментом залишається надання пільг і преференцій. У такому випадку важливим є 

здійснення оцінки ефективності їх застосування і врахування отриманих результатів у 

процесі вдосконалення вітчизняного механізму непрямого оподаткування. У розвинених 



99 

країнах розширення практики використання стандартної ставки податку на додану вартість 

та відповідно скорочення пільг з його сплати, у тому числі через звільнення від 

оподаткування, а також застосування знижених ставок є одним із основних напрямів 

здійснюваних заходів із гармонізації цього виду непрямого оподаткування [2]. 

Отже, в сучасних умовах важливим завданням є вдосконалення непрямих податків, 

оскільки вони не тільки суттєво забезпечують доходи бюджету, але й є важливим 

інструментом державного регулювання. 
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ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ  ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі стан світової економіки вимагає від країн швидкого та динамічного 

розвитку інноваційної діяльності в усіх сферах. Не виключенням є і банківський бізнес. 

Сьогодні банки виходять за рамки фінансового сектору і перестають бути лише банками у 

традиційному розумінні. Оскільки  ринок класичних банківських послуг виявився практично 

заповненим, тому перед фінансовими установами постало питання зробити все для 

забезпечення самозбереження та розвитку, що за собою веде потребу у формуванні нового, 

інноваційного мислення і виправдовує стійку спрямованість до масового переходу 

українських банків на перспективнішу форму роботи з клієнтами – надання їм комплексних, 

швидких банківських послуг.  

Загострення конкуренції в банківському бізнесі є тригером процесу імплементації 

різних інноваційних розробок. Як правило, це забезпечує не лише отримання позитивного 

фінансового ефекту, а й приносить вигоди банку у напрямку підвищення лояльності клієнтів, 

впізнаваності бренду банку, зростання ефективності бізнес-процесів, зниження вартості 

банківських операцій тощо[4].  Щоб не втрачати конкурентні переваги, банки повинні 

вдосконалювати свої операції й послуги, впроваджувати більш досконалі структури 

управління, які б дозволяли гнучкіше реагувати на мінливість зовнішніх умов 
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функціонування, а також забезпечували високу якість банківської діяльності, контроль 

витрат і ефективності. 

Необхідність подолання кризових явищ, до яких завдяки своїй специфіці є найбільш 

чутливим банківський сектор, також є поштовхом для  розробки банківських інновацій. 

Кризи розкривають найбільш актуальні проблеми функціонування банків, змінюють склад 

клієнтури, змушують модернізувати стратегії, тим самим активізуючи інноваційну 

спрямованість банківського бізнесу. 

Проблематика інновацій вченими та практиками розглядалася основному по 

відношенню до сфери матеріального виробництва. Про інновації у фінансовому секторі 

перші дослідження у з’явилися наприкінці 80-х років минулого століття.. Окремі аспекти 

інноваційної діяльності банків розглядаються у працях українських та зарубіжних вчених, 

таких як І.Т. Балабанов, О.В. Дзюблюк, С.М. Козьменко, В.В. Корнєєв, О.І. Лаврушин, І.О. 

Лютий, М. Міллер, В.І. Міщенко, Ф. Мишкін, А.М. Мороз, Л.О. Примостка, Дж. Сінкі, Т.С. 

Смовженко, П. Туфано, Е.А. Уткін та інших. 

У результаті аналізу зарубіжного досвіду функціонування банківських установ 

виявлено, що відбуваються такі інноваційні зміни[2]:  

− «багатоканальна діяльність» при поєднанні нових і традиційних технологій і 

інструментів: самообслуговування, дистанційне обслуговування, використання Інтернету, 

індивідуальні консультації, телефонні центри;  

− віртуальні банківські й фінансові технології: управління банківським рахунком, 

готівкові розрахунки, електронний підпис, укладення договорів, фінансові організації (біржі, 

банки);  

− розгалуження й організаційне розділення банку на три елементи: поширення послуг, 

виробнича частина і портфельний банк, оптимізація банківської мережі: сегментація, зміни у 

філіях і філіальній мережі;  

− комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних технологій для 

електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу (клієнт сам вибирає форму 

обслуговування);  

− нові банківські продукти (послуги) на базі нових технологій, нові автомати 

самообслуговування (моно- і багатофункціональні, інформаційні). 

Разом з тим, зарубіжні фахівці акцентують увагу переважно на ризиках, що пов’язані з 

технологічними інноваціями у банківській сфері. До головних ризиків вони відносять:  

− ризики, пов’язані із залежністю від постачальників та провайдерів;  

− ризики, пов’язані із забезпеченням безпеки, цілісності та конфіденційності 

банківських даних;  
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− ризики, пов’язані із авторизацією, автентифікацією та підтвердженням достовірності і 

прав користувача;  

− ризики, пов’язані зі стратегією ведення електронного бізнесу та діловими операціями;  

− ризики, що пов’язані із плануванням безперервного проведення бізнес операцій;  

− ризики, пов’язані із допуском до проведення тих чи інших операцій та юридичними 

питаннями; 

− ризики, пов’язані із комп’ютерними злочинами та з відмивання коштів [3, с. 201].  

В Україні рівень інноваційного потенціалу є досить високим, але на сьогодні не 

реалізується в повному обсязі в силу певних обставин. Тому, враховуючи особливості 

національної банківської системи, цей перелік  ризиків варто доповнити ще такими 

факторами:  

− відсутність законодавчих актів, які регулюють відносини між банками та їхніми 

клієнтами в процесі використання інноваційних банківських продуктів;  

− низький рівень довіри частини клієнтів до технологічних інновацій, особливо серед 

людей пенсійного віку; 

− недостатній рівень підготовки співробітників комерційних банків у питаннях 

забезпечення інформаційної безпеки та управління відповідними супутніми ризиками.  

− відсутність швидкісного доступу до мережі Інтернет, особливо в сільській місцевості. 

Вважаємо, що на сучасному етапі при реалізації банками своєї iннoвaцiйної пoлiтики, 

їм необхідно забезпечити високий рівень управління ризиками. Крім того, одним з oснoвних 

фaктoрiв успiшнoї бaнкiвськoї дiяльнoстi виступaє пoлiтикa пoстiйних нoвoвведень [6, с. 95]. 

Тому з'явилася потреба у нових інноваційних типах – необанках.  

Необанк – це модернізований та постійно оновлюваний банкінг з розвиненою сучасною 

функціональністю, формами зв'язку та передачі даних, включаючи Інтернет (веб-сайти, 

офіси) та мобільний банк (програми, повідомлення). 

Можливість появи таких банків в країні обумовлена рівнем її економічного і 

технологічного розвитку, наявністю прийнятої законодавчої бази і зрілої банківської сфери. 

Саме в таких умовах з’являється можливість просувати і експериментувати з різноманітними 

видами банківських послуг. Термін «необанк» є не єдиним, їх називають по-різному: 

«мобільний банк», «віртуальний банк», «інтернет-банк», «цифровий банк», 

«банкчеленджер». [5] 

Популярність появи необанків пов’язана з їх особливістю, оскільки окрім традиційних 

банківських послуг вони прагнуть використовувати й новітні інструменти. Так основними 

перевагами віртуальних банків над традиційними є [1]: 
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- оптимальна система, що дозволяє спростити процедуру реалізації фінансових послуг і 

залучити нові інструменти (краудфандінгові платформи, фінансові роботи консультанти, 

криптовалюта тощо); 

- вищі процентні ставки, більш низький рівень комісій (або взагалі їх відсутність); 

- сучасний інтерфейс для клієнтів, зручний та зрозумілий формат інтернет банкінгу;  

- високий рівень обслуговування та підтримки користувачів банківських послуг; 

- можливість швидкої оплати рахунків і встановлення, за бажанням клієнта, тижневих 

лімітів витрат за картами;  

- можливість перегляду інформації по своїх рахунках і транзакціях з мобільного 

телефону в режимі реального часу, а також блокування своєї карти в один клік через 

додаток, який доступний безкоштовно для Android та iOS;  

- відсутність паперового документообігу;  

- здійснення верифікації документів в on-line режимі;  

- можливість зняття та внесення готівки в будь-якому банкоматі, який приймає Visa або 

Master Card по всьому світу без комісій тощо. 

Іншими словами, звільнившись від застарілої ІТ-інфраструктури необанки отримають 

більші можливості створювати сучасні банківські продукти. Попри це, необанки постійно 

працюють над розширенням та вдосконаленням свого продуктового ряду, враховуючи 

потреби своїх користувачів в режимі 24/7. 

Найбільш популярними необанками у світі є: Рокербанк, Monzo Bank, Revolut, Atom 

Bank, Number 26, Nemea, Fidor Bank, Saxo Bank, Sberbank Direct і TVB Direct, Neat, Mondo, 

Solaris Bank. 

Інші нововведення, що засновані на системі віддаленого доступу це - цифровий 

телевізійний банкінг (DVT-banking) – надання віддаленого доступу до банківських операцій 

з телевізора; відео-банкінг (video-banking) – отримання банківських послуг за допомогою 

відеоконтакту з співробітниками банку в цілодобовому режимі без вихідних та зручній для 

клієнта формі: відеоконференція, голосовий зв’язок або текстове повідомлення; надання 

клієнту інформації за допомогою мобільного телефону тощо. 

Отже, банківський сектор в Україні знаходиться на етапі активного впровадження у 

свою діяльність інноваційних продуктів, які є ключовим елементом для ефективної 

діяльності банків і  банківської системи країни в цілому.  
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

БІЗНЕСУ 

Сьогодні бізнес середовище характеризується динамічними змінами, які пов’язані з 

нестабільною економічною ситуацією, спричиненою Covid 19 та низьким рівнем 

прибутковості. Для досягнення підприємствами поставлених цілей діяльності, необхідно 

мати концепцію протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам. Таким інструментом для 

досягнення цілей є внутрішній аудит. 

Кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складних економічних відносинах, 

правильно оцінювати виробничий й економічний потенціал для подальшого розвитку, 

фінансову стійкість як свого підприємства, так і підприємств партнерів. 

Контроль завжди має функціональне призначення та виникає на певній стадії 

управлінського процесу, є підсумковим етапом управлінської діяльності. Внутрішній 

контроль є механізмом перевірки дотримання та виконання нормативно встановлених 

завдань, планів та рішень. Внутрішній аудит є одним із видів внутрішнього контролю. 

Контроль за реалізацією управлінських цілей забезпечує перевірку грошових потоків, 

раціональне використання фінансових ресурсів. Добре налагоджений фінансовий контроль 

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S16/file_210.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z
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допомагає виявляти внутрішні резерви, підвищувати рентабельність, збільшуючи грошові 

накопичення. 

Цілі, плани та структура підприємства визначають напрями її діяльності, розподіляють 

зусилля та впливають на виконання робіт. Внутрішній аудит на підприємстві здійснюється з 

визначення цілей і завдань або з моменту його створення. Відсутність контролю може 

спричинити хаос, а координація й узагальнення діяльності структурних підрозділів стає 

неможливою.  

Основна мета внутрішнього аудиту полягає у забезпеченні виконання управлінських 

рішень, успішному здійсненні завдань, а також у попередженні можливих помилок. 

Все має відбуватися згідно з заздалегідь затвердженими планами, діючими 

інструкціями та встановленими принципами. 

Завдання контролю можуть бути загальними та конкретними. Загальні стосуються 

всебічної діяльності бізнес структур, а конкретні завдання поширюються тільки на певну 

сторону діяльності. 

Предметом внутрішнього аудиту є структурний підрозділ або його окремі елементи та 

їх діяльність відповідно до встановлених законів, норм, правил, рішень, доручень на 

конкретну дату тощо. 

Контроль може бути попереднім, поточним і заключним. Попередній контроль 

здійснюється з метою передбачення стану об’єкта або його окремих частин у майбутньому. 

Поточний – визначає стан об’єкта в процесі виконання операції, а заключний – після її 

завершення. 

Дуже важливим є визначення параметрів внутрішнього аудиту, які являють собою рівні 

досягнення норм функціонування, що відображені у величинах, які підлягають виміру. 

Параметри контролю є мотиваційною метою, яку виконавець прагне досягти та 

використовуються у контролі, як очікуваний результат.  

Процедура виміру фактичного результату виконання завдання є засобом отримання 

необхідної інформації для управління та контролю. Ця процедура здійснюється шляхом 

зіставлення фактичної величини з еталоном або планом. 

Контрольні звіти є індикаторами відхилень від плану. За результатами цих звітів 

досліджуються причини проблем, розробляються шляхи їх вирішення та застосувуються 

коригуючі дії. 

Коригуючі дії можуть здійснюватись за рахунок внутрішніх зусиль і резервів, без зміни 

показників затвердженого плану; шляхом зміни плану, обсягів реалізації, номенклатури 

продукції. 



105 

Контроль здійснюється автоматично, якщо при порівнянні та оцінці результатів 

фактичний показник тільки порівнюється з нормою функціонування та знаходиться величина 

будь-якого відхилення. Встановлення суттєвості відхилень – найважливіше завдання 

внутрішнього аудиту. 

Обрання відповідної лінії поведінки при застосуванні коригуючих дій допомагає 

визначити вид коригуючого впливу.  

При проектуванні системи внутрішнього аудиту необхідно враховувати економічні, 

естетичні, технічні, технологічні характеристики та зовнішні умови. 

Система внутрішнього аудиту повинна бути побудована таким чином, щоб керівництво 

мало можливість здійснювати постійний оперативний контроль за діяльністю. Для цього 

можна запропонувати складати внутрішню звітність для потреб оперативного управління, 

яка дасть змогу контролювати щоденну діяльність підприємства. 

Метою внутрішнього аудиту є розробка економічних показників ефективності та 

використання об'єктів управління, відстеження цих показників і забезпечення інформацією 

усіх зацікавлених осіб щодо використання ресурсів у процесі постачання, виробництва і 

збуту продукції [1]. 

Об'єктами внутрішнього аудиту є: 

 Господарські процеси (постачання, виробництво, збут); 

 Ресурси підприємства (матеріальні, трудові, фінансові); 

 Економічна діяльність (собівартість, прибуток, фінансовий стан підприємства). 

Для кожного з об’єктів  контролю розробляється набір тих даних, за допомогою яких 

визначається ефективність здійснення господарських процесів і використання ресурсів 

підприємства [2]. 

Основними функціями внутрішнього аудиту є нормування та визначення еластичності 

витрат, ціноутворення, вміння передбачити господарську і фінансову ситуацію, розробка 

заходів на підставі інформації про відхилення. 

Особливе значення має сервісна функція контролю – забезпечення апарату управління 

інформацією, необхідною для прийняття рішень, і координація завдань різних рівнів 

управління для досягнення загальної мети підприємства. 

Внутрішній аудит дозволяє досягти поставленої мети та допомагає конструктивним 

діям управлінського персоналу, що характеризується такими ознаками: 

 розуміння істинної природи і обов’язків менеджменту; 

 старанність відбору і розвитку членів команди менеджерів; 

 тверда віра у те, що продукція і послуги підприємства є засобами, за допомогою 

яких працівники можуть чесно служити суспільству з почуттям особистого задоволення. 
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 Для досягнення такого рівня управління, необхідно: 

 викласти письмово точне і вичерпне твердження відносно того, чому підприємство 

займається даним бізнесом; 

 встановити ефективні засоби оцінки суттєвості внеску окремих членів управлінської 

команди і потенційних менеджерів; 

 запровадити програму управління, в якій чітко сформульовані завдання, методика 

дій і відповідальність у такій формі, щоб забезпечити роботу команди. 

 Пропонуються такий алгоритм здійснення внутрішнього аудиту та оцінки 

ефективності функціонування підприємницьких структур (рис. 1) 

 

1.0 Вибір мети, завдань і напрямів внутрішнього аудиту 

 

2.0 Вибір системи оцінювальних показників 

 

3.0 Вибір методів розрахунку оцінювальних показників 

 

4.0 Вибір нормативної інформації 

 

5.0 Оцінка ефективності функціонування підприємницької структури за 

напрямами 

 

Аналіз і оцінка 

фінансового стану 

 Аналіз і оцінка прибутковості 

підприємства 

 

6.0 Комплексна оцінка ефективності функціонування бізнес структури 

 

Рис. 1. Алгоритм здійснення внутрішнього аудиту та оцінки ефективності 

функціонування підприємницьких структур 

Джерело: розроблено автором 

Таким чином внутрішній аудит допомагає: 

 визначити фактичний стан суб’єкта підприємництва чи його структурного 

підрозділу в даний момент часу; 

 прогнозувати стан та поведінку суб’єкта підприємництва чи його структурного 

підрозділу в майбутньому; 

 вивчати зміну стану та поведінки об’єкта чи його частини таким чином, щоб при 

зміні зовнішніх умов в допустимих межах були забезпечені необхідні та оптимальні 

значення характеристик; 

 попереджати та виявляти відхилення значень характеристик об’єктів від заданих 

параметрів; 

 забезпечувати збір, передачу, обробку інформації про стан об’єкта; 

 аналізувати і оцінювати фінансовий стан і прибутковість підприємства. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ПІДТРИМКИ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID 

Практичний досвід України та зарубіжних країн підтверджує, що мале та середнє 

підприємництво (МСП) є рушійною силою економіки держави,  визначає темпи 

економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП, дає можливість 

“економити” державі на соціальних виплатах по безробіттю, на створенні нових робочих 

місць тощо. Крім цього, держава від МСП має чималі податкові надходження.  

Проте за два попередні  десятиліття воно найбільше підпадає під вплив світових 

фінансових криз, які їх фінансово виснажують і змушують шукати нові способи підтримки 

держави та ефективного використання  фінансових ресурсів. На відміну від великого бізнесу, 

який досить швидко адаптується до викликів криз, МСП не завжди адекватно реагує на них і 

є найуразливішою сферою, оскільки не мають достатнього фінансового забезпечення, який 

би дозволив функціонувати в умовах економічної кризи. 

На сьогодні, основною причиною незліченної кількості загострень у тисячах МСП  став 

коронавірус, на яких випав основний удар. Багато аналітиків стверджують, що світ не 

повернеться до нормального стану, допоки МСБ не відновляться, оскільки він є основою 

здорової та розвинутої економіки в будь-якої країни. 

Саме тому, країни, що мають розвинену економіку, максимально намагаються сприяти 

розвитку та підтримці  МСП шляхом створення сприятливого економічного клімату для його 

існування, розробляють та здійснюють різні заходи фінансової підтримки державою. 

Сьогодні з МСП Україна та європейські держави пов’язують надію на швидкі позитивні 

структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для економічного 

зростання [1]. 
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Слід зазначити, що Уряд України, як і більшості світових та європейських держав 

запровадив систему підтримки бізнесу, у тому числі і МСП, яка дозволить максимально 

зняти фінансове навантаження на підприємців у період карантинних обмежень. Зокрема це:  

1) кредитні канікули;  

2) податкові преференції;  

3) підтримка малого і середнього бізнесу;  

4) підтримка агробізнесу;  

5) інформаційна підтримка бізнесу [2]. 

Крім цього, під тиском бізнес-середовища та МСБ український уряд пішов на деякі 

карантинні пом’якшення (звільнення ФОП від сплати ЄСВ на період карантину, мораторій 

на перевірки та штрафні санкції, часткова допомога з безробіття при втраті частини доходу 

через карантин тощо). 

Незважаючи на запізнілу підтримку держави МСБ в Україні від запровадження 

карантину внаслідок COVID-19 зазнав величезних збитків. За проведеними дослідженнями, 

МСБ зазвичай починає зазнавати фінансових втрат вже на 2-3 місяць фінансової кризи. Так, 

за даними Спілки українських підприємців України лише у кризовий березень 2020 року  

збанкрутіли і закрили свій бізнес приблизно  6%  суб’єктів малого підприємництва. За 

різними даними саном  на серпень закрилося близько 600 – 700 тис. підприємств, це в 

основному, МСБ. Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння 

доходів на 90-100% за  березень - квітень 2020 року. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% 

штату співробітників. Власники МСБ констатували  факт зменшення доходів на 25-50% 

порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників. Для 

порівняння, втрати прибутків великих підприємств становили 10-25%, а прогнозується 

скорочення штату на 25%. За прогнозами, у разі якщо карантин буде продовжено, 51% 

суб’єктів малого підприємництва – це мікро та малий бізнес, зможуть працювати не більше 1 

місяця. 

За даними Європейської бізнес-асоціації, станом на вересень 2020 року третина 

опитаних асоціацією ФОП-ів під час карантину втратили до 75% доходів. Ще 44% втратили 

до 50% доходів, а 7% підприємств розглядають варіант закриття. Тільки 14% не відчули змін 

у роботі або їх доходи навіть зросли. 

Отже, карантин в Україні триває по сьогоднішній день. Різноманітні обмеження та 

заборони змусили багатьох підприємців тимчасово припинити діяльність або закритися, а 

декому вдалося навіть збільшити прибутковість бізнесу. Наскільки прибутково працював 

бізнес під час карантину можна дізнатися із надходжень податків до бюджету (табл.1).  

https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a1
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a2
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a3
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a4
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a5
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Для аналізу використано інформацію стосовно податкових надходжень від 

ресторанного та готельного та туристичного бізнесу, бізнесу, який займається показом 

фільмів, організацією концертів, будівництвом, авіаперевезеннями, надає поштові, медичні 

послуги.  

Проведений аналіз показав, що із підприємств, які досліджувались найбільше 

постраждали кінотеатри, туристичні компанії,  готелі, а також ті, що займаються 

організацією виставок, податкові надходження до бюджету від яких склали лише половину  

Таблиця 1 

Динаміка податкових надходжень за окремими  галузями економіки в Україні  

за березень-вересень 2019-2020 рр., млн грн. 

Показники  Роки  Місяці відповідного року 

березень квітень травень червень липень серпень вересень Разом  20/19 

у  % 

Кінотеатри 2019 15,6 13,1 15,6 11,4 17,2 17,3 14,4 104,7 
45,6 

2020 20,5 5,8 3,8 1,8 5,8 4,4 5,6 47,7 

Туроператори, 

турагенти 

2019 53,4 53,6 65,1 53,3 67,5 82,3 54,4 429,6 
50,9 

2020 58,0 28,4 30,1 15,7 23,4 32,6 30,7 218,9 

Готелі  2019 136,2 141,1 155,5 134,7 169,7 201,7 152,0 1090,9 
52,8 

2020 125,0 50,6 71,1 55,2 82,0 92,5 99,9 576,3 

Ресторани, 

кафе, бари 

2019 293,6 295,3 337,4 295,5 356,7 410,1 318,9 2307,5 
76,8 

2020 322,5 156,9 189,9 199,6 269,5 331,8 301,7 1771,9 

Авіа-

перевезення 

2019 72,5 61,3 64,5 62,6 70,0 72,6 67,7 471,2 
57,7 

2020 64,2 27,4 29,1 37,0 41,6 34,7 37,8 271,8 

Будівництво 

 

2019 950,2 738,6 887,8 780,1 851,4 940,9 823,3 5972,3 
96,3 

2020 1079,8 635,7 751,1 682,1 812,0 959,8 830,8 5751,3 

Поштові 

оператори 

2019 14,0 14,0 16,4 14,5 16,0 18,6 14,0 107,5 
124,0 2020 16,8 14,4 21,6 23,7 14,4 28,7 13,7 133,3 

Організація 

конгресів та 

виставок 

2019 28,2 28,6 33,4 22,0 28,5 52,3 25,7 218,7 

53,4 2020 37,9 20,0 27,5 12,8 16,7 21,3 17,6 117,1 

Медичні 

заклади 

2019 836,7 817,9 816,1 880,4 894,7 898,2 846,4 5990,4 
107,4 

2020 10238 734,9 843,4 952,7 978,8 931,2 970,5 6435,3 

Разом  2019  16692,8 
91,8 

2020 15323,6 

Джерело: складено за даними [3] 

від надходжень за відповідний період 2019 року. Найменше постраждали будівельні 

компанії, оскільки за даними розрахунків надходження податків у 2020р. порівняно з 2019 р. 

яких зменшилось лише на 4%. 

Чи не найбільше виграла від запровадження карантину поштова та кур'єрська 

діяльність. Підприємства, які надають поштові та кур’єрські послуги, сплатили до бюджету у 

березні – вересні 2020 року на 24% більше податків, ніж за відповідний період 2019 року. 

В цілому, у березні–вересні 2020 р. за досліджуваними підприємствами до бюджету 

надійшло на 1369,2 млн грн (або на 8%) менше податків ніж у  березні–вересні 2019 р. 
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Отже, пандемія COVID-19 стала великим шоком як для економіки України так і 

світової та європейської економіки. Нині немає такої країни, яка б не переживала економічну 

та фінансову кризу, викликану наслідками уповільнення економічного зростання, 

пов’язаного з масовим поширенням хвороби. За таких обставин постало питання 

запровадження дієвих податкових інструментів для пом’якшення наслідків пандемії як для 

економіки загалом, так і бізнесу, який опинився в умовах обмеженості фінансових ресурсів. 

На сьогодні у світі створено гнучку систему податкової бази для реалізації заходів 

щодо пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків. Пропонуємо розглянути 

запропоновані заходи на прикладі Німеччини, Італії, Франції та Норвегії.  

Німеччина. Основною метою податкових стимулів у Німеччині є підтримка 

ліквідності платника податків, тобто податкові органи не можуть створювати жорстких умов 

проведення податкових платежів і навіть уповноважені здійснювати відстрочення дати 

сплати податків у разі неможливості такої сплати. Важливе місце з-поміж основних заходів 

допомоги відведено підтримці малого бізнесу. Створено програму негайної допомоги на 

суму 50 млрд євро для підтримки малого бізнесу та самозайнятих осіб. Відповідні кошти 

спрямовані на надання одноразових грантів для покриття витрат протягом трьох місяців, 

повернення грантів не передбачено. Програма негайної допомоги передбачає такі гранти: 1) 

самозайняті особи та підприємства, що мають до п’яти працівників, отримують 9 000 євро; 2) 

самозайняті особи та підприємства, що мають до десяти працівників, отримують 15 000 євро.  

Італія. Урядом Італії передбачено виділити 25 млрд євро на покриття збитків від 

коронавірусу та спеціальні заходи для порятунку економіки. На сьогодні головна мета – 

підтримати економіку обіговими коштами та водночас заморозити виплати за кредитами та 

іпотечними платежами для своїх громадян. Для подолання недостатньої наявності обігових 

коштів сім’ям та підприємствам за іпотечними кредитами та позиками Уряд Італії планує 

виділити 3,8 млрд євро. Гарантійний фонд для малого та середнього бізнесу, а також Фонд 

гарантування вкладів збільшилися з 1,35 до 2 млрд євро. Питання застосування податкових 

пільг в Італії внесені до «наказу про ліквідність» (COVID-19). Заходи щодо податкових пільг 

дозволяють відстрочити грошові перерахування утримуваних податків із заробітної плати, 

що виплачуються працівникам. Зокрема, це також стосується соціального забезпечення та 

соціальних внесків сплати ПДВ.  

Франція. Заходи щодо податкових пільг дозволяють усім компаніям відкласти «без 

обґрунтування формальностей та штрафу» сплату внесків і податків, які передбачені у 

березні 2020 р. Наразі також запроваджено виплати компенсації працівникам, які вимушені 

залишатися частково безробітними. До додаткових негайних заходів для підтримки бізнесу 

належать: 1) подовження термінів сплати соціальних та інших податків; 2) прямі податкові 
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пільги можуть бути затверджені у кожному конкретному випадку у найбільш складних 

ситуаціях; 3) державне та місцеве визнання коронавірусу як випадку форс-мажору для 

державних закупівель. Як наслідок, штрафні санкції не будуть застосовуватися для всіх 

державних та місцевих договорів.  

Норвегія. Пріоритетність щодо негайних заходів для уникнення зайвих звільнень та 

банкрутств компаній визначила й Норвегія. Зокрема, для підтримки економіки держави та 

підприємств у країні змінено правила корпоративного оподаткування, щоб компанії, які 

зазнають збитків, могли відкласти виплати податку на майно. На думку фахівців, це 

зменшить потребу у виплаті дивідендів власникам для покриття податку на майно. Також у 

країні прийнято призупиняти оподаткування авіапасажирських рейсів у період з 1 січня 

2020року до 31 жовтня 2020 р. Зокрема, призупинено сплату авіаційних зборів до 31 червня 

2020 року. Уряд Норвегії також зосереджений на заходах прямого та непрямого 

оподаткування для боротьби з ліквідністю, а саме: 1) виплати внеску авансового податкового 

платежу для компаній, який повинен був відбутися 15 квітня, буде відкладено на 

невизначений термін; 2) ПДВ буде тимчасово знижений з 12 до 8 % (наразі це тимчасова 

домовленість); 3) сплата ПДВ за перший термін 2020 року з початковою датою 14 квітня 

відкладено; 4) власники збиткових компаній до 2020 року можуть відкласти виплати чистого 

податку на багатство щодо вартості компаній. Цей захід призначений для зменшення 

потреби серед сімейних підприємств розподіляти дивіденди власникам для покриття податку 

на багатство [1].  

Висновок. Карантин та коронавірус спричинили масштабний злам у світовій економіці, 

змусивши цілі бізнеси пристосуватися до нових, складніших реалій. Для одних підприємств 

карантин та локдаун змусили закрити справу, а для інших - відкрив нові можливості. Та, щоб 

досягнути докарантинного рівня розвитку, на нашу думку, для більшості бізнесів 

знадобиться не один рік. Одним із найбільш дієвих інструментів відновлення та подальшого 

розвитку економіки  країни  та стимулювання бізнесу є податкові інструменти. Основною 

метою усіх податкових стимулів має бути підтримання ліквідності платника податків. Для 

України доцільно розглянути і використати практику інших країн світу та всесвітніх 

організацій для підтримки бізнесу. 
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ДИНАМІКА ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НАПЕРЕДОДНІ КОРОНАКРИЗИ 

(КВАНТИТАТИВНИЙ АСПЕКТ) 

Процес економічного розвитку з технологічної точки зору – це постійне вдосконалення 

існуючих технологій для підвищення ефективності функціонування кожної складової 

економічної системи. Процес впровадження інновацій є результатом науково-технічного 

прогресу та наукової революції. Одним з найефективніших способів оновлення основних 

засобів, за якого разом з тим не відбувається значного відволікання оборотних коштів, є 

лізинг. Фінансовий лізинг є перспективним напрямом та відкриває нові можливості для 

суб’єктів господарювання і фізичних осіб. При активному втіленні в практику лізинг 

внаслідок властивих йому можливостей може стати потужним імпульсом технічного 

переозброєння виробництва та структурної перебудови української економіки. 

Історично досліджуючи данні про лізингові послуги, які пропонуються лізинговими та 

фінансовими компаніями (без банків), можна констатувати, що станом на 31.12.2017 р. 

лізинговий портфель був на негативному рівні (- 2%) (22758 млн. грн.) (така тенденція була 

спричинена кризовими явищами в 2014-2015 рр.), але вже станом на 31.12.2018 р. ми 

спостерігали позитивне зростання (+11%) (25226 млн. грн.), і в подальшому спостерігаємо 

динаміку зростання до 15% (29007 млн. грн.) (станом на 31.12.2019 р.) (рис. 1). 

Аналізуючи сегмент лізингового ринку в Україні, можна констатувати, що найбільш 

активними гравцями на вітчизняному ринку лізингу є компанії, що входять до Асоціації 

"Українське об’єднання лізингодавців", і саме вони генерують 80% нового бізнесу у лізингу. 

 

https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu
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Джерело: [1, 2]  

Послуги фінансового лізингу в Україні надаються банками, юридичними особами-

лізингодавцями, які не є фінансовими установами (далі – ЮО-лізингодавці), та фінансовими 

компаніями, які є фінансовими установами (далі – ФКлізингодавці). Аналізуючи динаміку 

кількості компаній, які мали ліцензію на послуги фінансового лізингу, можна констатувати, 

що з 2012 р. до 2016 р. вона зростала. Події, що були в Україні (2013-2014 рр.), а саме 

девальвація гривні, мали негативні тенденції (кількість компаній значно зменшилась). З 2017 

р. активність компаній на ринку фінансового лізингу постійно зростає (рис. 2). 

 

Рис. 2. Кількість компаній, які мали ліцензію на послуги фінансового лізингу 

Джерело: розроблено автором за даними [1, 2]  

Асоціація лізингодавців України зазначає, що на даний час  лідерами транспортного 

сегменту лізингового ринку є такі компанії (де перша четвірка зберегла свої лідируючі 

позиції з попереднього року): ОТП Лізинг (із часткою 25%); УЛФ Фінанс (21%); Автокредит 

Плюс (11%); ВІП-Рент (7%); ПУМБ (6%); АК+ (6%); Альфа-Лізинг (5%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Компанії, які є лідерами транспортного сегменту лізингового ринку 

Джерело: [1, 2]  

Позитивні темпи приросту лізингового портфелю, які ми спостерігали у 2019 р., були 

спричинені в першу чергу сталим зростання ВВП України, а також збільшеним банківським 

кредитуванням лізингових послуг (призвело до розвитку пропозиції), використання коштів 

Міжнародного валютного фонду для фінансування лізингових компаній (призвело до 

збільшення ресурсів компаній та збільшило довіру до їх діяльності), лізингові операції 

фінансувалися за рахунок випуску цінних паперів (призвело до розширення ресурсної бази 

компаній, зробило їх більш конкурентоспроможними та сталими), зі сторони 

Нацкомфінпослуг було здійснено дерегуляцію ринку (призвело до зменшення бар'єру входу 

в ринок та сприяло притоку інвестицій і підвищенню ділової активності).  

Асоціація лізингодавців України, аналізуючи сегмент лізингового ринку в поточному 

турбулентному 2020 році та враховуючи кризу, яка викликана внаслідок пандемії COVID 19, 

зазначає: 

 за оптимістичного сценарію падіння ринку лізингу за підсумками 2020 р. становитиме 

28%. У 2021 р. очікується незначне зростання ринку, а у 2022 р. ринок перевищить 

показники 2019 р.;  

 за песимістичного сценарію (падіння ВВП України на 9% у 2020 р.) обсяг угод на 

ринку лізингу в поточному році скоротиться на 53% у порівнянні з 2019 р [1]. 

Отже, лізинг можна розглядати як одну з найцікавіших та найперспективніших форм 

інвестування, здатну значно пожвавити процес оновлення виробництва та входження 

економіки України в структуру світової системи господарювання.  
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НОВІТНІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

На сучасному етапі ринкових трансформацій та стрімких змін в освіті значно 

змінюються вимоги і підходи до підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», яка поєднує в собі облік, оподаткування, аналіз та аудит, звітність. 

Важливою особливістю розвитку українського бізнесу є те, що ряд компаній надають 

підприємствам послуги з навчання персоналу з питань обліку, аналізу, звітності, контролю, 

оподаткування тощо, пропонуючи роботодавцям чимало новітніх технологій обліку і 

звітності. Такий тренд значно впливає на вимоги стейкхолдерів до молодих фахівців-

випускників чи, навіть, студентів закладів вищої освіти, які бажають працювати за 

спеціальністю. Вони хочуть бачити фахівця з максимально оновленими знаннями і навиками 

в сфері обліку, звітності, оподаткування та ін. В іншому випадку роботодавцям легше за 

допомогою відповідних компаній навчити чи перевчити своїх вже наявних працівників. 

Міжнародні стандарти освіти (IES 5) визначють вимоги до практичного досвіду 

майбутнього фахівця, який має бути отриманий ним до завершення початкового 

професійного розвитку. Так за результатами навчання фахівець спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» повинен володіти таким досвідом, що дозволить йому [2]: 

- проявити свої професійні компетентності та навички; 

- засвоїти професійні цінності, правила етики і поведінку професійного бухгалтера.  

Важливим є те, що частина такого досвіду повинна бути отримана під час навчання за 

освітніми програмами. 

Саме тому, обов’язковим є постійне вдосконалення освітнього процесу профільних 

кафедр в основі чого є посилення співпраці з бізнесовими структурами: 

1) проведення безкоштовних бізнес-семінарів для студентів і викладачів; 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-finansovykh-kompanii-lizynhodavtsiv-ta-lombardiv-Ukrainy.html
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2) залучення до підготовки і викладання навчальних дисциплін провідних фахівців 

суб’єктів господарювання; 

3) розробка цільових програм навчання на замовлення потенційних роботодавців; 

4) формування баз практик для студентів і місць підвищення кваліфікації/стажування 

для викладачів кафедр; 

5) формування резерву кадрів з числа студентів і подальше їх працевлаштування; 

6) налагодження зв'язку між професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів з 

університетами, роботодавцями та викладачами тощо. 

Ключовим трендом розвитку усього життя суспільства ХХІ століття є діджиталізація, 

яка зумовлює трансформації у професії бухгалтера. Підприємства активно запроваджують 

новітні бухгалтерські комп’ютерні програми 1С: Підприємство, IT-ENTERPRISE: 

Бухгалтерія, MASTER: Бухгалтерія, M.E.Dоc, Акцент та ін., які потребують впевненого 

користувача. З огляду на це, заклади вищої освіти, в яких здійснюється підготовка за 

освітніми програмами спеціальності 071 «Облік і оподаткування», повинні надавати 

студентам як теоретичні, так і практичні знання і навики використання такого роду 

програмного забезпечення. Але в умовах обмеженого фінансування закладів вищої освіти, 

набуття студентами професійних навичок використання новітніх бухгалтерських технологій 

неможливе без співпраці з бізнес-структурами. Адже вартість новітніх програмних продуктів 

або хоча б їх демо версій, подальшого їх обслуговування та оновлення є значною. 

Крім цього такий тренд веде до того, що акцент необхідно ставити на підготовці такого 

фахівця, який для свого підприємства стане своєрідним інформаційним аудитором, який 

стежитиме за тим, щоб на підприємстві у програмному забезпеченні все відбувалося за 

встановленою схемою, виправляючи рідкі за частотою прояву збої, неточності, помилки, 

переглядаючи доцільність та правильність автоматично створених звітів, вносячи корективи 

у такі звіти за необхідності [1]. 

Негативним трендом у підготовці фахівців за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» є небажання держави фінансувати спеціальності економічного профілю, а 

особливо в межах розглянутої спеціальності. Від так спостерігається скорочення державного 

замовлення для підготовки здобувача за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». В той 

час, коли відбувається зростання попиту на кваліфікованих бухгалтерів, аналітиків, 

аудиторів, податкових консультантів та ін., які знають новітні бухгалтерські комп’ютерні 

програми, володіють сучасним інструментарієм ведення обліку та оподаткування, складання 

звітності, проведення аудиту і контролю, і здатні прийти на заміну старій кагорті фахівців.  

Реформуванням бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, 

впровадження національних (положень) стандартів обліку в підприємницький і державний 
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сектор економіки, адаптація та поступовий перехід до використання Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, поширення та розвиток інтегрованої звітності це ще один 

тренд, який також вимагає перегляду підходів викладання дисциплін, а також і 

трансформації змісту і методів підготовки фахівців за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». 

В останні роки не збавляє обертів курс на вивчення іноземних мов і їх активне 

застосування при розробці і викладанні спеціалізованих навчальних курсів. Не винятком є і 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Сучасні тенденції в бізнесі та обліково-

аналітичному процесі забезпечення його розвитку вимагають від викладачів вивчення 

іноземних мов і не лише на побутовому рівні, але і у контексті фахового спрямування. 

Завдяки чому вони матимуть необхідні знання для підготовки навчальних курсів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на іноземній мові.  

Однак варто зазначити, що наявність таких курсів вимагає і від студентів впевненого 

знання іноземної мови за фахом, а від закладу вищої освіти – викладання іноземної мови 

студентам, починаючи з 2-го курсу і до закінчення магістратури, суто з урахуванням обраної 

спеціальності.  

Починаючи з березня 2020 р., усе суспільство зіткнулося з пандемією COVID-19, яка 

суттєво вплинула і на навчальний процес. Усі заклади вищої освіти в Україні перейшли на 

дистанційну форму навчання, що стало ще одним викликом освіті у підготовці 

конкурентоздатного фахівця. За таких умов якісно змінилися вимоги до викладання 

навчальних дисциплін і їх вивчення самими студентами з використання спеціальних 

комп’ютерних програм.  

Перед викладачем стало питання підготовки навчального матеріалу, який буде 

максимально доступно і наочно презентувати студентам ключові питання лекції, а 

проведення семінарів і практичних занять, поточних опитувань, щоб студент не лише на 

практиці засвоїв теоретичний матеріал, але і самостійно виконував отриманні завдання. 

Останнє дуже важко проконтролювати викладачем в умовах он-лайн навчання, коли 

студенти вдаються до різноманітних хитрощів і способів пошуку потрібної інформації. Тому 

необхідно придумувати нові форми опитувань, виконання практичних задач, представлення 

результатів досліджень студентів. Іншими словами розвивати цифрову компетентність у 

викладачів та студентів. 

Отже, сучасні процеси в економіці значно впливають і визначають тренди розвитку 

професії бухгалтера, аналітика, аудитора та ін., що у свою чергу зумовлюють нагальну 

необхідність кардинального перегляду освітнього процесу підготовки фахівця спеціальності 

071 «Облік і оподаткування».  
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Бізнес вимагає від закладів вищої освіти підготовки таких випускників даної 

спеціальності, які будуть мислити конструктивно і на основі вже отриманого за час навчання 

досвіду здатні будуть комплексно підходити до вирішення завдань з використанням 

комп’ютерних програм і активної співпраці з іншими підрозділами підприємства. В той же 

час вони будуть готові до впровадження міжнародних стандартів обліку, оскільки  

володітимуть не лише фаховими знаннями і компетентностями, але і вільним знанням 

іноземної мови.   

Організовуючи навчальний процес, кафедрам доцільно налагоджувати співпрацю з 

бізнес-структурами, щоб студенти в процесі навчання могли отримувати практичний досвід 

роботи, проходячи практику на підприємствах чи, навіть, працювати на умовах неповної 

зайнятості.  
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СФЕРИ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ПРОГНОСТИЧНИХ 

ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

Економетричні прогнози можуть будуватися на одному з таких двох принципів: 

а) екстраполяції зв’язків між прогнозованою змінною і факторами, що її формують; 

б) безпосередній екстраполяції часових рядів даних про стан прогнозованої змінної в 

базисному періоді. Перший з названих принципів реалізується за допомогою прогностичних 

факторних економетричних моделей і коефіцієнтів еластичності. Прогностичні факторні 

економетричні моделі прогнозованої змінної являють собою або одне математичне рівняння, 

або систему рівнянь, які відображають механізм формування змінної й дозволяють на цій 

основі здійснювати її прогнозування. Щодо коефіцієнтів еластичності прогнозованої змінної, 

то вони можуть бути емпіричними і теоретичними. Інформаційну базу обчислення перших 

становлять емпіричні дані, тоді як теоретичні коефіцієнти еластичності обчислюються на 

основі факторних економетричних моделей прогнозованої змінної. Емпіричні коефіцієнти 

еластичності прогнозованої змінної відіграють самостійну роль у її факторному 

прогнозуванні, хоча й доволі скромну. Інакше стоїть справа з теоретичними коефіцієнтами 

еластичності, оскільки коли вже побудовано факторну економетричну модель, то нею одразу 

можна скористатися для розробки прогнозів. 

 Порівняно з моделями, що реалізують ідею безпосередньої екстраполяції часових рядів 

даних про стан прогнозованої змінної в базисному періоді, факторні моделі вважаються 

більш досконалим засобом прогнозування, бо вони дають можливість ураховувати 

особливості формування прогнозованої змінної шляхом включення в модель інформації про 

фактори, які впливають на неї. Проте реальну перевагу факторні моделі мають над 

моделями, призначеними для безпосередньої екстраполяції, лише в тих випадках, коли 

передбачаються істотні відхилення майбутніх значень основних факторів формування 

прогнозованої змінної від тенденцій їх розвитку, що склалися в базисному періоді.  

Оскільки прогнози, що отримані шляхом безпосередньої екстраполяції часових рядів, 

спираються тільки на значення ендогенної змінної (змінної, що описується прогностичною 

моделлю), їх називають ендогенними [3]. Найчастіше для розробки ендогенних прогнозів 

використовуються трендові, авторегресійні та адаптивні моделі.  
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Суть трендових моделей у літературі трактується по-різному. Зокрема, під ними слід 

розуміти ті інструменти прогнозування, які отримано на основі декомпозиції базисних 

часових рядів без урахування явища зростання інформативності їх рівнів у міру наближення 

до прогнозного періоду. У практиці прогнозування ендогенної змінної найбільшого 

поширення дістали трендові моделі у вигляді функцій часу, які описують тенденції динаміки 

річних значень ендогенної змінної та тенденції й сезонні компоненти внутрішньорічних 

коливань останньої. Указані функції часу З. Павловський назвав класичними моделями 

тенденції розвитку [8]. Проте, у випадку застосування цих функцій для опису динаміки 

внутрішньорічних даних точніше було б говорити про тренд-сезонні моделі.  

Сфера застосування класичних моделей тенденції розвитку обмежена ситуаціями, коли 

тенденції базисних часових рядів чітко виражені й можуть бути зображені у вигляді плавних 

ліній. Значно більшу гнучкість мають такі трендові моделі, як модифіковані формули 

згладжування часових рядів за методикою Н. С. Четверикова [4] та евроритмічні (алгоритмо-

евристичні) моделі прогнозованої змінної, які формалізують взаємодію основних факторів, 

що управляють процесом мисленої екстраполяції базисного часового ряду даних про 

прогнозовану змінну [1]. 

Авторегресійна модель прогнозованої змінної – це рівняння, яке описує залежність 

обсягу прогнозованої змінної в певному періоді від її обсягів в n минулих періодах. (Число n 

називають порядком авторегресійної моделі.) Оскільки змінна t, яка характеризує час, не 

вводиться в авторегресійні моделі як незалежна змінна, то створюється враження, що їх 

використання не передбачає яких-небудь припущень щодо форми зв’язку між змінною, що 

прогнозується, та змінною t. Та насправді справа стоїть інакше, і ось чому. Авторегресійну 

модель можна розглядати як різницеве рівняння, розв’язання якого дозволяє отримати 

аналітичний вираз зв’язку між змінною, що прогнозується, та змінною t. Отож, прийняття 

апріорних обмежень на коло можливих форм побудови авторегресійної моделі – найчастіше 

в практиці бізнес-прогнозування використовуються лінійні та лінійно-логарифмічні 

авторегресійні моделі – визначає область, у якій знаходиться функція часу, що відповідає 

використаній у тому чи іншому випадку авторегресійній моделі. Утім, такі обмеження, як 

правило, не можуть негативно позначитися на прогнозах. Адже, як зазначається в літературі, 

використання для моделювання тенденцій часових рядів лінійних різницевих рівнянь із 

постійними коефіцієнтами дозволяє успішно моделювати практично всі найбільш важливі 

тенденції динаміки досліджуваних показників [2]. 

На жаль, теоретично обґрунтувати рішення щодо вибору порядку авторегресійної 

моделі, як правило, можливо лише тоді, коли вона будується на внутрішньорічних даних. 

Зокрема, якщо йдеться про квартальну динаміку змінної, яка прогнозується, логічно 
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прийняти, що n=4. У випадку ж розробки прогнозів на основі річної динаміки звичайно 

доводиться покладатися на суто формальні процедури, жодну з яких не можна визнати 

достатньо надійною. 

Адаптивними вважають такі економетричні моделі, які поєднують у собі спроможність 

описувати часові ряди дуже складної конфігурації та здатність ураховувати ефект зростання 

інформативності їх рівнів у міру наближення останніх до прогнозного періоду. Це дозволяє 

застосовувати вказані моделі за умов мінливої ринкової кон’юнктури, що, до речі, протягом 

останніх двох десятиліть є властивим українській економіці. Проте реальні можливості 

розробки економетричних прогнозів за допомогою існуючого інструментарію адаптивного 

прогнозування є доволі обмеженими через таке. По-перше, як правило, часові ряди, на основі 

яких доводиться будувати ці прогнози, є надто короткими, щоб служити задовільною 

інформаційною основою для основної маси прогностичних адаптивних моделей. По-друге, 

досі відсутня надійна методика визначення оптимальних значень констант 

експоненціального згладжування, яке є основою найпопулярніших інструментів адаптивного 

прогнозування. По-третє, безпідставним є застосування в бізнес-прогнозуванні тих 

адаптивних моделей, які пов’язані з теорією випадкових процесів, оскільки економетричне 

моделювання не може базуватися на цій теорії. Останнє свого часу переконливо показав 

П. П. Маслов [6].  

Слід виділити й такий клас прогностичних економетричних моделей прогнозованої 

змінної, який утворюють гібридні, або комбіновані моделі. Прикладом можуть служити 

факторні адаптивні моделі [5]. Тут варто вказати на те, що поява й поширення гібридних 

прогностичних економетричних моделей – це закономірне явище в розвитку економіко-

математичного моделювання. Ще в другій половині 1970-х років у літературі зазначалося: 

“Комбінована модель дозволяє використати переваги кількох типів моделей і тим самим 

розширити сферу їх застосування. Шлях створення й використання таких моделей стає в 

теперішній час одним з основних напрямів удосконалення економіко-математичних 

моделей” [7].  До речі, крім гібридизації, існує ще один шлях використання переваг різних 

класів прогностичних економетричних моделей. Це розробка двох чи більшої кількості 

варіантів прогнозу за допомогою економетричних моделей, належних до різних класів, та їх 

синтез. Оскільки об’єднання варіантів прогнозу має сенс лише тоді, коли вони є більш чи 

менш рівноцінними, то для нього слід використовувати середню арифметичну просту.  

Отож, за критерієм способу побудови економетричних моделей прогнозованої змінної 

маємо такі їх класи: 1) факторні моделі; 2) коефіцієнти еластичності; 3) трендові; 4) 

авторегресійні; 5) адаптивні моделі; 6) гібридні моделі. Дана класифікація передбачає 

можливість її поповнення новими класами моделей.  
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ВАЛІДАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ В ЕКОНОМІЦІ ТА СОЦІУМІ 

В результаті вивчення суспільно-економічні процесів ми отримуємо, як правило, 

математичні моделі, які описуються детермінованими або стохастичними характеристиками. 

Дані для побудови таких моделей отримуємо з різних джерел, які формуються нерідко 

вручну, що не виключає впливу людського фактору. 

На першому етапі валідації даних потрібно проводити кількісний аналіз числових 

значень даних. Для прикладу можна взяти часовий ряд кількості визначених хворих на ковід 

мешканців Львівщини. (Рис. 1) 
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Рис. 1. Кількість нових виявлених випадків ковідних хворих на Львівщині. [1] 

Діаграма відображає поденний ряд значень, починаючи від 04-09-2020 року та вказує 

на тенденцію проходження чергового піку захворювання. Глибший аналіз числових значень 

наводить на думку, що розподіл останніх цифр в числових значеннях нерівномірний. З точки 

зору теорії випадковості, останні цифри в числах повинні буди розподілені більш-менш 

рівномірно для набору з 300 значень, розподіленого на 10 груп. Коливання значень навколо 

середнього складає 20%, а найчастіше зустрічається цифра 5. (Рис. 2) 

   

Рис. 2. Частота появи останніх цифр в даних про виявлених ковідних хворих на 

Львівщині [2] 
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На другому етапі валідації даних потрібно проводити частотний аналіз числових 

значень даних. Зокрема оцінити рівномірність розподілу чисел з однаковими числами 

(дублів). А також знаходження однакових значень для сусідніх періодів та круглих чисел. 

(Рис. 3)  

 

Рис. 3. Частотний розподіл появи останніх цифр числа для нововиявлених хворих 

на ковід (Львівщина)  

Внаслідок валідацї виявлено 6 дублів та значну кількість круглих значень, що свідчить 

про ймовірність внесення сумнівних даних. 

Список літератури:  

1. https://covid19.rnbo.gov.ua 

2. https://moz.gov.ua 
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ЕФЕКТИВНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ІТ ПРОЕКТИ 

Українська IT-галузь - потужний сектор національної економіки, який, не дивлячись на 

коронакризу, навіть у першому півріччі такого важкого 2020-го показав зростання, а наші IT-

спеціалісти працюють над найсучаснішими технологічними розробками. Слава Reface або 

Grammarly – найпомітніша, але це - лише окрема частина серед успішних проектів цифрової 

економіки України. 

https://covid19.rnbo.gov.ua/
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Майбутній швидкий розвиток сфери ІТ в Україні залежить від ефективності залучення 

інвестицій у ІТ проекти та ІТ компанії. 

Розглянемо задачу формування ефективного портфеля інвестицій у ІТ проекти з точки 

зору інвестора. 

Інвестор розглядає можливість вкладення коштів у набір інвестиційних ІТ проектів. 

Критеріями задачі формування портфеля проектів візьмемо кілька критерiальних показників: 

значення чистої теперішньої вартості, внутрішньої норми доходності та періоду окупності 

умовних об’єктів інвестування. Значення цих показників, що використовуються для 

розв’язування багатокритеріальної оптимізаційної задачі, наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1  

Ззначення критеріальних показників об’єктів інвестування 

 Об’єкт інвестування (х) 

Критерій (fk)  1 2 3 4 5 6 7 8 

NVP,(тис.грн.) 1250 2200 950 2530 2820 2950 2800 3420 

IRR, (%) 32,7 28,5 31,4 43,4 36,8 40,4 33,6 42,6 

PBP(роки) 3,7 4 3,5 4,8 4,2 5,1 4,1 5,5 

 

Методика багатокритеріальної оптимізації складається з кількох етапів. На першому 

етапі виконується відсів неефективних планів та визначення меж варіації кожної з цільових 

функцій на множині ефективних планів. Усі плани даної задачі можна вважати ефективними, 

оскільки ні один з них не є строго переважнішим від іншого. 

Побудова узагальненої адитивної функції цінності здійснюється за формулою 

, де вагові коефіцієнти обчислюються за формулами , , де 

,  – найкраще та найгірше значення к-ї цільової функції.  

Обчислення цінності кожного з об’єктів інвестування наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Характеристики цінності інвестиційних проектів 

Об’єкт 

інвестуванняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

NVP 
0,506073 0,890688 0,384615 1,024291 1,1417 1,194332 1,133603 1,384615 

IRR  2,194631 1,912752 2,107383 2,91252 2,469799 2,711409 2,255034 2,85906 

PBP 
-1,85 -2,25 -1,75 -2,4 -2,1 -2,55 -2,45 -2,75 

Всього 
0,850704 0,80344 0,741998 1,537043 1,511499 1,355741 1,038637 1,493676 
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Як видно з таблиці, найкращі показники цінності мають четвертий, п’ятий, восьмий та 

шостий інвестиційні проекти. 

Особою, що приймає інвестиційне рішення (ОПР) виконується оцінка задовільності 

отриманих результатів на основі паказників цінності інвестиційних проектів та меж варіації 

критеріальних показників. Нехай ОПР не вважає оцінки інвестиційних проектів , 

, ,  задовільними та вводить припустимі рівні для критерію чистої 

теперішньої вартості та періоду окупності. Значення припустимого рівня для показника NVP 

становить 3000 тис. грн., а для показника PBP – 4,6 роки. 

Для визначення реальності встановлених припустимих рівнів критеріальних показників 

розв'язується однокритеріальна задача (2.11):  

                

для кожного критерію і серед знайдених  вибирається найбільший. Максимальне 

значення t становить -0,476, тому первісні припустимі рівні можна вважати нереальними і їх 

корекцію здійснювати в бік послаблення. Реальні рівні, що відповідають первісним, мають 

значення:  

 тис. грн.,       

роки. 

Реальним припустимим рівням задовольняє три ефективних інвестиційних проекти: 

п’ятий, шостий та сьомий. Їх оцінки мають значення відповідно. Ці проекти можуть бути 

рекомендовані ОПР для включення в інвестиційний портфель. 

,  та  

Розв’язування багатокритеріальної задачі формування портфеля інвестиційних проектів 

дає можливість визначити проекти, які характеризуються кращими показниками цінності за 

кількома критеріями оцінювання і врахувати обмеження  та пріоритети інвестора при 

прийнятті інвестиційних рішень. 

Галузь ІТ в Україні активно розвивається, зростає кількість компаній та спеціалістів, 

що сприяє зростанню позитивного іміджу вітчизняної ІТ сфери в очах інвестора. А 
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застосування математичного апарату у процесі прийняття інвестиційних рішень дає 

можливість підвищити їх ефективність. 

Список літератури:  
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ІНСТРУМЕНТИ HR-АНАЛІТИКИ ТА БАЗОВІ HR-МЕТРИКИ 

На сьогоднішній день поняття HR – це управління людськими ресурсами, які є 

найбільшою цінністю та рушійною силою для організацій. Саме тому основним завданням 

HR-а є: залучення до організації «саме тих» людей, правильна оцінка їхніх компетенцій та 

потенціалу, вміння аналізувати та прогнозувати розвиток конкретного працівника, підбір 

найкращого варіанту для професійного розвитку, відповідне навчання та розвиток, підтримка 

загального комфортного клімату у компанії [1]. 

У загальному HR-аналітика орієнтована на те, щоб максимально використовувати 

величезні обсяги даних про людські ресурси, які збирає більшість організацій. Також HR-

аналітику розглядають як: 

 процес, при якому використовуються методи обробки даних та бізнес-аналітики (BA) 

для обробки HR-даних; 

 стратегічний розвиток компанії, що визначає основні прогностичні тенденції; 

 процес збору та обробки інформації з метою отримання правдивих знань щодо HR-

ситуацій та формування високоточних рішень за кадровим питанням [2]. 

HR-аналітика виявляє слабкі місця в галузі управління персоналом, збільшує 

ефективність рекрутингу всередині компанії, знаходить приховані закономірності, надає 

реальну статистику по персоналу. 

Основними функціями HR-аналітики є надання організації інформації про її власні 

операції, яка може допомогти в ефективному управлінні співробітниками – інсайти, які 

http://ape.fmm.kpi.ua/
http://www.nbuviap.gov.ua/
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можуть забезпечити ефективне досягнення бізнес-цілей компанії, допомагати ідентифікувати 

дані, які організація повинна зберігати, а також поширювати моделі для прогнозування 

різних способів, якими організація може отримати оптимальну віддачу від інвестицій (ROI) в 

свій людський капітал [3]. 

Зазначимо, що хто б в компанії не займався HR-аналітикою – рекрутер чи HR, 

внутрішній фахівець або зовнішній сервіс, – на початку потрібно [4]: 

 розібратися, чи допоможе це бізнесу, а саме, можливо вигідніше підшукати 

альтернативу або взагалі відкласти до моменту актуальності; 

 почати збирати дані – системно і безперервно, в одному і тому ж форматі і просторі; 

 готувати компанію і працівників до цифр. Люди звикли оперувати своїми відчуттями, 

і якщо ті не збігаються з цифрами – їм стає складно їх приймати. 

Збір даних стає джерелом аналітики. У невеликих компаніях аналітика не буде такою 

ефективною. Там працюють інші інструменти – наприклад, персональний підхід. 

Що стосується великих компаній і data-масивів, то актуальними до розгляду і 

ефективними в застосуванні їх візуалізації і аналізу є інструменти (сервіси), які подано 

на рис. 1 [5].  

 

Рис. 1. Інструменти HR-аналітики 

Джерело: розроблено автором за [5] 

R - найбільш використовуваний інструмент HR-аналітики 

Power BI - простий процес агрегації дозволяє об'єднувати декілька джерел даних 
в одну велику базу даних, придатну для звітності або аналізу 

Excel - інтуїтивно зрозумілий більшості HR-аналітикам, простий у 
використанні 

Tableau - забезпечує об'єднання та візуалізацію різних джерела даних 

Visier  - сервіс зі збору даних, що відповідає на питання про робочу силу. Він 
підключається до різних HR-систем і об'єднує їх в один інструмент HR BI. 

Qlik - агрегує дані з великою панеллю моніторингу 

Оптимізатор CPLEX - використовується для оптимізації (присвячений пошуку 
найкращих дій в даній ситуації) 
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Застосування одного із інструментів залежить від аналітичного проекту. Для отримання 

контролю над даними і створення (HR) інформаційних панелей варто застосовувати такі 

інструменти, як Power BI, Tableau або Qlik, що роблять агрегування і візуалізацію даних 

досить простими. 

Якщо ж потрібно ретельно аналізувати дані HR і робити прогнози, то для цієї аналітики 

придатними будуть інструменти аналізу даних, такі як Phyton або R, які надають можливість 

виконувати найсучасніші аналізи, обробляючи величезні обсяги даних, наприклад, 

прогнозування плинності кадрів і аналіз класифікації посад [5]. 

Аналітика за результатами роботи будь-якого підрозділу необхідна для створення 

цілісної картини ефективності роботи організації, для вироблення подальших управлінських 

рішень. І на сьогоднішній день аналітиці HR-підрозділів відводиться особливе місце. 

В HR-сфері HR-метрики (метрики (від англійської metrics) – стандартні одиниці виміру. 

Система вимірювань являє собою спеціальні розрахунки, які допомагають інтерпретувати 

отримані дані, співвідносячи їх з попередніми результатами) – сучасний інструмент оцінки 

ефективності кадрового маркетингу та інших процесів [6, 7, 8]. 

HR-метрики – це кількісні показники, за допомогою яких відображають інформацію 

про конкретні параметри. У сфері управління персоналом виділяють близько 70 метрик, які 

допомагають по-новому поглянути на процеси, які відбуваються і знайти проблеми, а також 

HR-метрики необхідні для детального аналізу конкретних процесів, а не всіх відразу і 

допомагають керівникам оцінювати продуктивність праці окремих працівників і цілих 

підрозділів, особисту ефективність, ставлення персоналу до організації та багато іншого [7]. 

Ключові HR-метрики в HR-аналітиці подані на рис. 2 [9]. 

 

Рис. 2. Ключові HR-метрики 

Джерело: розроблено автором за [9] 

Середній термін закриття вакансій 

Плинність робочої сили 

Співвідношення числа HR і співробітників: чи відповідає 
чисельність HR-відділу розмірами компанії? 

Коефіцієнт Кар'єрного росту: поняття кар'єрних сходів застаріло 

Дохід на одного співробітника: чи не забагато нас? 

Індекс лояльності співробітників: ви хороший роботодавець? 



130 

HR-політика безпосередньо залежить від стратегії розвитку, яку вибрала компанія, а 

інструментом оцінки її ефективності буде розроблена система HR-метрик. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

Глобалізаційні процеси, що нині мають всеохоплюючий характер, створюють нові 

можливості для розвитку України, відкривають доступ до привабливих ринків, формують 

передумови здійснення міжнародної співпраці, в т. ч. міжнародного обміну технологіями, 

ресурсами, фінансовим та інтелектуальним капіталом, знаннями тощо. 

В той же час економічні кризи, військові конфлікти та внутрішні конфлікти створюють 

загрози економічній та національній безпеці, обмежують економічні ресурси та 

спричинюють нерівномірність їх розподілу між учасниками соціально-економічних 

відносин, нестійкість економічного середовища, а тому актуалізують питання зміцнення 
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економічної безпеки України. 

Окрім позитивних наслідків, явищу глобалізації притаманні й численні ризики та 

загрози національній безпеці, зокрема, нелегальна міграція, контрабанда, порушення митних 

правил, зменшення митних надходжень до бюджету та інші. За таких умов особливої 

актуальності набуває питання визначення місця та ролі митної безпеки у захисті 

національних інтересів.  

Новий етап розвитку митних систем неможливий без розвитку інформаційного 

забезпечення. 

До характерних рис і ознак інформаційного забезпечення держави належать: 

 формування єдиного інформаційно-телекомунікаційного простору України; 

 створення і розвиток ринку інформації для задоволення потреб суспільства в 

інформаційних продуктах і послугах; 

 зростання ролі інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури у системі 

суспільного виробництва; 

 повноправна участь України в процесах інформаційної інтеграції до світової 

спільноти; 

 використання в національній економіці сучасних інформаційних технологій; 

 підвищення рівня освіти, науково-технічного розвитку за рахунок розширення 

можливостей систем інформаційного обміну на міжнародному та національному рівнях; 

  вільне отримання, розповсюдження і використання інформації. 

Роль інформаційних технологій у митній справі відображена в Міжнародній конвенції 

про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція, 1999 р.) яка [1]: 

По-перше, передбачає максимальне практичне використання інформаційних 

технологій; 

По-друге, розглядає інформаційні технології як один з принципів митного оформлення, 

реалізація якого повинна сприяти спрощенню і гармонізації митних процедур; 

По-третє, встановлює стандартні правила використання інформаційних технологій для 

вдосконалення митного контролю.  

Інформаційно-електронна митниця та міжнародний інформаційний обмін є новими 

напрямами для митниці, що сприятимуть вдосконаленню митної системи на базі 

інформаційних митних технологій. 

Діяльність митних органів неможливо уявити без використання інформаційних 

технологій. Так, у 1992 році у Митній службі України була впроваджена Єдина 

автоматизована інформаційна система, що забезпечує інформаційну підтримку та супровід 
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митної справи і становить сукупність кількох взаємопов’язаних інформаційних систем та 

програмно-інформаційних комплексів [2]. 

Провідні митні служби Німеччини, Франції, Росії, Японії, Китаю, США, Канади та 

інших держав активно застосовують сучасні інформаційні технології. Тенденції світового 

розвитку встановлюють нові завдання по спрощенню митних процедур та процедур 

логістики при експорті та імпорті товарів з території країни, зменшення ризиків порушення 

безпеки. Для цього необхідно створювати електронні інформаційні системи, що зможуть 

сумісно функціонувати з аналогічними системами різних країн і будуть доступні, керовані, 

безпечні, об’єднані та контрольовані. Тому «Електронна митниця» — це не тільки утворення 

декількох країн. Це — майбутнє митної спільноти світу[3]. 

Зазначимо, що митна безпека повинна забезпечити:  

 переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів; здійснення 

митного регулювання;  

 здійснення процедур митного контролю і митного оформлення;  

 проведення робіт, спрямованих на боротьбу з контрабандою та порушеннями 

митних правил.  

 Оцінка митної безпеки України визначається розрахунково-програмними способами 

через організаційно-технічні системи в рамках «Електронної митниці». 

«Електронна митниця» — це багатофункціональна комплексна система, яка існує у 

митних органах країни та поєднує інформаційно-комунікативні технології та сукупність 

механізмів їх застосування і дає можливість підвищити якість митного регулювання та 

вдосконалити митне адміністрування з метою забезпечення митної безпеки держави шляхом: 

 технологічної підтримки безперервного двостороннього потоку електронної 

інформації від органів державної влади, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, митних 

адміністрацій інших держав до митної адміністрації країни, його накопичення та обробки; 

 впровадження новітніх процедур автоматизації процесів митного контролю і 

оформлення та їх супроводження; 

 створення та технічної підтримки організаційно-технічних систем для 

функціонування всеохоплюючих автоматизованих процедур оцінювання якості виконання 

митної справи; 

 інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності, контролю за 

переміщенням товарів та інших функцій, покладених на митні органи [4]. 

Застосування інформаційних технологій виведе Україну на новий рубіж 

зовнішньоекономічних стосунків, а впроваджена «електронна митниця» тільки покращить і 

полегшить роботу усієї структури митних органів та відповідно економіку країни. 
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На жаль, на даний час митні органи України, поки не готові в повній мірі забезпечити 

свою роботу на рівні міжнародних стандартів через ряд ключових, системних проблем, без 

усунення яких неможливе підвищення ефективної діяльності Державної митної служби 

України в цілому. 

Митні органи як суб’єкти забезпечення митної безпеки у своїй діяльності мають 

забезпечувати національну безпеку України у:      

 продовженні незалежного та соціально-орієнтованого економічного курсу країни;  

 удосконаленні законодавства України ;  

 забезпеченні міжнародної безпеки України з державами-сусідами та провідними 

державами світу;  

 зміцненні безпеки держави в оборонній та інформаційній сферах;  

 соціальному забезпеченні життєдіяльності населення.  
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МІСЦЕ ТЕСТУВАННЯ В РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Стрімкий розвиток програмної індустрії у світі обумовлює дедалі більш жорсткі 

вимги до якості створюваних програмних продуктів, програмних систем, компонентів 

повторного використання та ресурсні обмеження їхнього досягнення. Для задоволення цих 

вимог у процесі розроблення програмних продуктів передбачено спеціальний вид діяльності, 

назвний гарантуванням якості.  

Щораз більшу актуальність цієї проблематики обумовлено:  

 зростанням масштабу потенційних негативних наслідків помилок у програмних 

продуктах критичного призначеня через поширення їхнього застосування в найбільш 

різноманітних галузях господарства;  

 упровадженням індустріальних технологій повторного використання готових 

ресурсів, для яких необхідно гарантований рівень якості;  

 розвитком нових організаційних форм розподіленого розроблення і використання 

програмних продуктів;  

 зростанням витрат на опрацювання помилок у продуктах, залежно від часу між 

моментами їхнього внесення і виявлення та обсягом проекту;  

 розвитком технологічних підходів до побудови моделей процесів тестування і 

забезпечення надійності з бажаними властивостями та необхідного математичного апарату.  

Тому сучасні економічні умови господарювання потребують від фахівців, незалежно 

від їхньої спеціалізації, усебічного використання новітніх інформаційних технологій, 

комп'ютеризованих засобів збирання, оброблення та видавання необхідної інформації, 

створення на їхній основі сучасного програмного забезпечення, із метою підвищення якості 

та оперативності економічних розрахунків, зробити значно більш ефективним процес 

обґрунтування економічних рішень тощо. У цьому контексті найбільш актуальним стає 

питання забезпечення якості розробленого програмного продукту, а саме тестування, яке і є 

одним із найбільш ефективних способів підвищення якості розроблення програмного 

продукту, що входить до системи забезпечення якості програмного продукту.  

Якість програмних продуктів – це сукупність властивостей програмного забезпечення, 

що забезпечують її спроможність задовольняти встановлені, передбачувані або очікувані 

потреби, відповідно до призначення. 
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Своєю чергою, якість програмного продукту характеризується набором властивостей, 

що визначають, наскільки продукт задовольняє вимоги таких зацікавлених сторін, як:  

 замовник продукту; 

 спонсор; 

 кінцевий користувач; 

 розробники й тестери продукту;  

 інженери підтримки; 

 співробітники відділів маркетингу, навчання та продажів.  

Кожен з учасників може мати різне уявлення про продукт і про те, наскільки він 

відповідає їхнім вимогам, тобто про те, наскільки висока якість продукту. Таким чином, 

поставлення завдання забезпечення якості програмного продукту переходить у завдання 

визначення зацікавлених осіб, їхніх критеріїв якості, а потім знаходження оптимального 

рішення, що задовольняє цим критеріям.  

Тестування є одним із найбільш усталених способів забезпечення якості розроблення 

програмного забезпечення та входить до набору ефективних засобів сучасної системи 

забезпечення якості програмного продукту. Із технічного погляду тестування полягає у 

виконанні програми на деякій множині вихідних даних і звірянні здобутих результатів із 

заздалегідь відомими (еталонними), із метою встановлення відповідності різних 

властивостей і характеристик програмного продукту замовленим властивостям. Як одна з 

основних фаз процесу розроблення програмного продукту, тестування характеризується 

досить великим внеском у сумарну трудомісткість розроблення продукту, унаслідок цього 

найбільшого ефекту у зниженні трудомісткості може бути досягнуто, насамперед, на фазі 

тестування. Тому основні внески в автоматизацію або генерацію коду слід здійснювати, 

насамперед, на цій фазі.  

Хоча в сучасному індустріальному програмуванні автоматизація тестування є досить 

поширеною практикою, водночас технологія верифікації вимог та специфікацій поки робить 

лише свої перші кроки. Завданням найближчої перспективи є рух у бік такого розподілу 

трудомісткості, щоб сумарна ціна виявлення більшості дефектів прагнула до мінімуму за 

рахунок виявлення переважного числа на найбільш ранніх фазах розроблення програмного 

продукту. 

Отже, тестування – невід'ємна складова процесу програмної інженерії, один з методів 

подальшого вдосконалювання якості розроблених програмних засобів за допомогою 

усунення дефектів, що залишилися не виявленими іншими видами перевірок [1, с. 76].  

Не правильно тільки розглядати визначення тестування програмного забезпечення у 

надто вузькому сенсі: 
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Тестування – це пошук помилок (багів) у программах та додатках. Це є 

визначення поняття Quality Control. 

Quality Control є лише одним із елементів тестування програмного забезпечення. 

 

Рис. 1. Структурні елементи тестування программного забезпечення 

Джерело: [2] 

І також завузько розглядати тестування програмного забезпечення тільки в контексті 

верифікації & валідації. 

Верифікація – процес оцінки системи і її компонентів з метою співставлення 

результатів поточного етапу розробки, початково сформованим умовам. Тобто, виконання 

заданих завдань, цілей, строків по розробці продукту. 

Валідація – це визначення відповідності ПЗ, що розробляється, очікуванням і 

потребам користувача, а також вимогам до системи. 

Аналізуючи вищесказане, можна говорити, що тестування программного 

забезпечення – це широкий процесс, який складається з декількох взаємопов'язаних процесів 

обо сукупності процесів. 

Цілями цих процесів можуть бути: 

 перевірка ПЗ на відповідність програмного продукту на виході відносно 

нормативних, бізнес, технічних, функціональних вимог та вимог користувачів; 

 виявлення технічних помилок/багів з подальшим їх усуненням (Quality Control); 

 оцінка зручності, продуктивності, безпеки, локалізації, сумісності та встановлення 

системи (usability, performance, security, localization, compatibility and installation etc). 
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Звідси основна мета тестування програмного забезпечення, яка полягає у намаганні 

виміряти рівень якості програмного забезпечення вцілому з точки зору основних вимог – 

(Quality Assurance). 

Варто зазначити, що тестувальники не виконують жодні дії, які безпосередньо 

змінюють якість. Виконавши тест, тестувальники не впливають на базовий код, тому якість 

програмного забезпечення залишається незмінною. Якість програмного продукту може будь-

яким чином змінюватися тільки подальшими діями розробників. Якість продукту – це не є 

лише відповідальность тестувальників. Це відповідальність та ціль усіх членів команди.  

Розгянемо важливість тестування в розробці программного забезпечення: 

1. Тестування дозволяє перевірити, чи правильно реалізовано усі вимоги до ПЗ, що 

розроблялось. 

2. Тестування допомагає у виявленні дефектів / помилок та забезпечує їх 

розпізнавання / вирішення до етапу розгортання програмного забезпечення. 

3. Тестування пом’якшує наслідки та ризики втрат якщо програмний продукт все ж 

випустили по неправильних вимогах. Вимоги в такому випадку намагаються частково 

виправити, переоцінити. Програму покращити. 

4. Тестування також демонструє, що створене ПЗ працює відповідає також вимогам 

до продуктивності. 

5. Тестування допомагає перевірити належну інтеграцію та взаємодію програми з 

навколишнім середовищем. 

Для програмного забезпечення будь-якої складності неможливо вилучити всі 

проблеми. Проте тестування допомагає виявити більшість помилок, з якими може зіткнутися 

користувач, і потенційно зменшує ризик виникнення проблем з програмою у майбутньому. 
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ПІДСЕКЦІЯ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Карпінський Борис Андрійович 

д. е. н., професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, 

факультет управління фінансами та бізнесу, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

АКСІОМАТИКА ТА ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ:  

УПРАВЛІНСЬКА ПАРАДИГМА  

Зазначимо, що за своїм змістом парадигма (лат. пaradeigma – приклад, зразок) – це 

базисно-фундаментальна гіпотеза, через яку проявляється архітектурна сутність як наукової 

ідеології, так і наукових підходів. Прийнято, що до сучасної управлінської парадигми 

відноситься гіпотеза: на зміну жорсткої ієрархії, незмінних правил та графіків у конкретній 

організаційній структурі приходить робота в командах, обумовлюючи тим безперервну 

комунікативну взаємодією працівників й інноваційні зрушення, динамізм й безупинний 

процес навчання та удосконалення; орієнтуванням виробництва не на нарощування чисто 

обсягів продукції, а на дієве підвищення їхньої якості та цілеспрямоване задоволення запитів 

споживачів. Насамперед, через оперативну реакцію виробничих підрозділів на потреби 

ринку; щільніше врахування ролі організаційної культури, мотивації й стилю керівництва; 

покращення партнерських відносин на різних рівнях; підвищення значимості знань та 

можливостей управління ними; культом лідерства у проявах як особистому, так і 

колективному; орієнтованості на тенденцію щодо стратегіологічного розвитку держави та 

глобалізаційного простору.  

У цьому контексті, стратегіологія (англ. strategiology) – сучасна наукова галузь знань 

щодо фундаментальних наукових закономірностей і принципів стратегії дії й управління 

соціально-економічним розвитком об'єкта з орієнтованістю на системну обмеженість вибору 

факторів або учасників у реалізації визначених пріоритетів в умовах накладання 

багатофакторності динамічно-обмінних процесів, яка логічно включає в себе окремі науки 

(наукові погляди, наукові школи). Стратегіологія через свої базисні підходи впливає і 

формує можливість досліджувати й приймати обґрунтовані та виважені рішення щодо 

перспектив розвитку території, економічної системи, науково-технічного прогресу, 

демографічної ситуації, конкурентоспроможності, благополуччя населення тощо. 

Наголосимо також, що обмеженість вибору в стратегіології має визначальне значення і 

володіє значною ціною щодо його прийняття. Окрім того, стратегіологія розвитку держави 

– науковий напрям знань щодо принципів, особливостей, закономірностей, критеріїв та 

показників оцінки (зокрема, фінансово-економічних) можливостей її інтенсифікації на 
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середньо- і довгостроковий періоди, виходячи із загальнонаціональних інтересів та 

стандартів, європейськості, спрямованості на зростання довголіття її населення. 

Можливості публічного управління та адміністрування, а з ними й стратегіологія 

суспільно-економічного розвитку кожної держави нерозривно пов'язані з її ресурсними 

потребами, які ефективно використовуються в інтересах життєзабезпечення її громадян. При 

цьому пріоритетними стають наукові напрями, що стосуються управлінських чинників 

забезпечення цього розвитку через цілеспрямовану активізацію заходів щодо реалізації 

інноваційно-технологічних досягнень. Водночас, становлення наук й наукових напрямків 

часто базується на ключових ознаках, а перспективними шляхами для виділення сутнісних 

ознак й понять у них відводять аксіомам (тобто фактам, які приймаються без доведень, однак 

дозволяють доводити з них всі подальші факти конкретної наукової сфери). Властиво, 

аксіоматика (axiomatic system) – система аксіом конкретної науки разом з основними 

об’єктами та базовими взаємозв’язками між ними. Загалом, аксіоми формуються через 

виділення початкових (найпростіших але основоположних) фактів та відповідний генезис 

наукових поглядів щодо них з врахуванням їх несуперечності, незалежності та повноти. 

Найбільшої конкретизації фундаменталізація аксіоматики набула в математичній науці. 

Однак, віддаючи належне науковим здобуткам дослідників у сферах як життєутворення 

та державотворення, підкреслимо, що розглядувана проблематика щодо виділення 

управлінської парадигми аксіоматики генезису життя й державотворення ставиться вперше, 

що пов’язується як з потребою аналізу й систематизації низки досліджень з різних наук, так і 

обєктивною складністю визначення самих аксіом у цій науковій царині з відповідним 

акцентуванням на соціо-економічне забезпеченням [1, с. 7].  

Зазначимо, в контексті генезису життя, що характерною ознакою організму (як живого 

тіла) є наявність властивостей, які відрізняють його від неживої природи, зокрема: обмін 

речовин, самопідтримка своєї побудови та її організації, тобто здатність відтворювати їх при 

розмноженні, зберігаючи спадкові ознаки. Так, на початковій стадії зародження життя на 

планеті Земля (біля 4,1 млрд років тому, архейська ера) виникли протобіонти, або 

протоклітини (так звані гіпотетичні примітивні організми у вигляді ендогенно 

впорядкованих скупчень (ліпідів) органічних речовин, які володіли окрім прояву означених 

властивостей і здатністю підтримувати внутрішнє хімічне середовище, яке було відмінним 

від зовнішнього) (зокрема, біохімічні дослідження О. Опаріна та Фокса Сідні). 

Самоудосконалюючись ці примітивні організми утворили бактерії – прокаріоти (клітинні 

організми, що не мають ядра та мембрани) й еукаріоти (мають ядро та мембрану з 

генетичним апаратом у клітині). Зародкова стадія появи проклітин нині пов’язується з 
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декількома варіантами формування органічних скупчень (новаторські дослідження Майка 

Расселла, Білла Мартіна, Джона Сазерленда, Джека Шостака, Армена Мулкіджаняна). 

Узагальнену ознакову сценарну періодизацію генезису та трансформаційного розвитку 

в живому середовищі (тобто при переході від неживої до живої матерії з її соціо-

економічною й державотворчою спрямованістю), наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Ознаково сценарна періодизація генезису та розвитку в живому середовищі з 

позиції соціо-економічних й державотворчих домінувань і трансформацій 

Період Початок 

формування 

Особливості, характерні індикатори й трансформаційні ознаки 

Гіпер з моменту 

зародження життя 

– 4,1 млрд років 

Зародження живої матерії на Землі, формування видів, зміни й 

розвиток у живій природі, еволюційні та прискоренні перетворення в 

рослинному й тваринному середовищі 

Довгий біля 2 млн років Поява людини з її прямоходінням, розумом й свідомістю; 

принциповою здатністю комунікувати та самостійно виготовляти 

засоби як для добування їжі, так і для нарощування власної 

продуктивності праці 

Середній до 6 тис. років Формування організованих людських спільнот у формі державних 

утворень з специфічною податково-економічною системою (розпад 

первіснообщинного ладу, виділення ядра та об’єднання племен, 

перехід людства від присвоювальної економіки до прогресивного 

способу господарювання – виробничої економіки, класове 

розшарування) 

Короткий життя 

конкретної 

людини 

Життєво-вікова стадійність: дитинство–юність–молодість–

зрілість–старість з постійною спрямованістю на мотиваційну зміну 

потреб та соціо-економічне і державотворче домінування й 

самовдосконалення 

Джерело: власна розробка. 

Загалом, в контексті генезису життя й державотворення можливо сформулювати певні 

ознакові аксіоми, які характеризують динаміку глобального розвитку. 

Аксіома 1. Створення Всесвіту йшло з єдиної точки, яка еволюційно розширюється до 

певної межі, граничність якої визначається втратою притягання (відсутністю будь-якої 

взаємодії) між найменшими часточками матерії.  

Аксіома 2. Поступово кінетична енергія світового вибухового зародження переходить у 

потенційну і починається зворотній рух (аналогічно маятнику). 

Аксіома 3. Час у планетарному розгляді залишається постійним (може бути похибка у 

вимірі, яка накопичуючись, призводить до потреби внесення корективи). 

Аксіома 4. Час для конкретної живої особи із її розвитком летить швидше та володіє 

тенденцією на прискорення, а її життєві сили (можливості) при цьому (спадають) згасають. 

Зокрема, можна пояснити на прикладі пружини: зжата – не володіє рухомою здатністю, 

а розпрямляючись збільшує швидкість до певної межі. 

Окрім того, час прискорення темпів розвитку органічного світу – характерна ознакова 

характеристика, яка вказує як на періодизацію розвитку живих організмів на планеті Земля, 
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так і прискорення змін цих періодів від древніх до сучасних часів, причому часово кожна 

велика епоха відчутно коротша за попередню: проходить динамічне зменшення їхньої 

тривалості.  

Аксіома 5. Гіпер період життєіснування розпочався із появи та формування колоній 

живих організмів (бактерій, вірусів, водоростей, мохів), які володіють своїм життєвим 

циклом. 

Аксіома 6. Розділення праці (види: фізична і розумова) та об’єднання людей в більш-

менш крупні територіальні формації (держави) характеризують середній період у розвитку 

людських спільнот. 

Аксіома 7. Існування самої людини у часовому планетарному вимірі є практично 

незначним, однак, для людини тривалість її життя – це свідомо сутнісна життєва основа, як 

все суще, тобто вона центр всього.  

За пропонованою класифікацією життя конкретної людини відноситься до короткого 

періоду у планетарному вимірі життєіснування. 

Обєктивно, що ознакою підтримання ефективного життя на планеті стає наявність 

певної кількості ресурсних складових, які дозволяють забезпечувати його формування й 

розвиток. Так, якщо на першому етапі час для такого формування становив до 1 млрд років, 

то нині дійшов до декількох століть і надалі володіє тенденцією до подальшого скорочення. 

Означене, насамперед, пов’язане із зростанням чисельності населення, а з тим й зростанням 

навіть його чисто фізіологічних потреб (їжа, одяг, житло), що нині ще дієво компенсується 

через активізацію змін у реалізації технологічних укладів: темпи цих змін зростають. 

Водночас, стоїть проблемне питання й у розробці енергетично простих рецептів їжі для 

життєіснування для різних температурних поясів планети, що обумовить зниження потреб 

людей як у їжі, так і житлі. 

Аксіома 8. Прискорення темпів зміни технологічних укладів у виробничій діяльності 

має адекватно супроводжуватись й у змінами в життєіснуванні людини та її психології 

(потреба в обґрунтованому часі на її усереднену адаптацію до інноваційного простору). 

Зазначимо також, що у глобалізаційному світі швидкості вичерпання сировинних 

ресурсів значно не відрізняються: розвинута економічна система чи перебуває в стані 

становлення. Недоліком сценарію глобалізованого світу є те, що підхід до точки вичерпання 

базових ресурсів буде майже однаковим для різних конструкцій державоутворень. 

Аксіома 9: Людству необхідно перейти на новий енергетичний рівень щодо поповнення 

життєвих сил, оскільки традиційні запаси мають властивість вичерпання. 

При цьому, не слід нехтувати у державотворчих процесах потребою в цілеспрямованій 

активізації уваги до платника податків на різних управлінських рівнях. 
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Також зазначимо, що практика доводить, що державотворчий патріотизм нації 

(ДТПН) – це все, що народ загалом та кожен громадянин зокрема роблять в інтересах 

творення незалежної, суверенної, цивілізованої держави. За своєю структурною природою 

ДТПН можливо оцінювати на основі використання двох підходів: якісного та кількісного. 

Властиво податки є кількісною ознакою й вимірником фактичного державотворчого 

патріотизму нації щодо конкретизації реальної участі (нинішніх та майбутніх) платників 

податків у формуванні фінансової складової життєзабезпечення й розвитку держави [2, с. 

33].  

Аксіома 10. Платник податків є реальним творцем власної держави, а державотворчий 

патріотизм нації у її кількісній домінанті конкретизовано проявляється через законодавчо 

визначену сплату податків її громадянами. 

Управлінська парадигма аксіоматики генезису життя з її безпосередньою 

спрямованістю на державотворення дозволяє системно окреслити мотиваційні аспекти 

стратегіології їх розвитку. Обєктивно, що лише скоординована робота державних інституцій 

та Організації Об’єднаних Націй (ООН) може дієво й комплексно вирішувати означену 

стратегіологічну розвиткову проблему, яка випливає з виділеної управлінської парадигми 

аксіоматики та ознак щодо генезису життя й сучасного державотворення. Так, питання 

забезпечення енергетичного балансу життя людини має бути в центрі діяльності як 

вітчизняних, так і міжнародних урядових інституцій, які можуть вкладати фінансові ресурси 

на вирішення проблемних питань, оскільки в перспективі будемо наштовхуватись, на жаль, 

на зростання різних природньо-техногенних потрясінь на планеті. Окрім того, потрібно 

розробляти конкретні заходи з формування загальної конституційно-правової й 

стратегіологічної відповідальностей перед наступними поколіннями (можливо й через 

утвердження базових положень проєкту Екологічної Конституції Землі), з врахуванням 

доктринальних положень державотворчого патріотизму нації, оскільки через нього 

забезпечуються реальні фінансові можливості кожної держави.  

Доцільно було б провести, як на урядовому рівні України, так і ООН, спеціальну 

зустріч консультантів-експертів з проблематики формування й активізації державотворчого 

патріотизму нації на сучасному етапі, зокрема, в контексті задіювання потенціалу платників 

податків до творення власної держави та енергетичного забезпечення харчування зростаючої 

чисельності населення планети, щоб комплексно задіяти стратегіологічні мотиви учасників 

цивілізаційного розвитку. 
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ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

Сьогодні розбудова національної державності, сучасного соціально орієнтованого 

суспільства та демократії в Україні тісно пов’язана з цілим рядом системних перетворень 

усіх сфер соціальної життєдіяльності. Основним засобом їх реалізації є впровадження 

інструментарію комплексних інновацій, що підпорядковані загальним цілям реформування 

вітчизняного суспільства та його окремих сфер. Саме створення новітньої комплексної та 

цілісної основи українського суспільства означає його перехід до інноваційної моделі 

розвитку – однієї з фундаментальних цілей модернізації. Проте, досягти цього можна лише 

за умов виваженості та обґрунтованості трансформаційних процесів, розробки  якісної 

методології та технології прогресивного державного регулювання.  

Проблемі державного регулювання інноваційної діяльності присвячені роботи Л.І. 

Абалкіна, Ю.А. Арутюнова, Л.М. Бадалова, В.А. Баринова, І.А. Бланка, В.П. Варфоломєєва, 

А.Л. Гапоненко, С.Ю. Глазьєва, Л.П. Гончаренка, А.І. Гретченко, А.А. Динкіна, Є.І. Іванової, 

Н.Д. Кондратьєва, В.В. Котілко, Б.Н. Кузик, Б. Лундвалла, В.Л. Макарова, С.Ф. Остап'юк, 

В.М. Полтеровича, А.А. Румянцева, А.І. Татаркіна, Б. Твісса, А.В. Тодосійчук, , Ю.В. Яковця 

та ін. Важливі  аспекти управління інноваційними процесами розглядаються в роботах 

зарубіжних вчених: Г. Ансоффа, Пітера Ф. Друкера, Р. Зейлера, Ф. Ібботсон, Г. Менша, Б. 

Санто, Б. Такера, І. Шумпетера та ін. Методологічні та методичні питання стимулювання 

інноваційної діяльності на державному рівні висвітлені в працях О.М. Абдулова, К.А. 

Багріновскій, А.А. Гапоненка, О.Г. Голіченко, Л.П. Гончаренка, І.О. Дегтярьова, А.А. 

Кукліна,  Е.А. Олейникова, С.А. Попова,  А.І. Ракитова, А.Ф. Суховій, В.А. Ятнова та ін. 

Поділяємо наукову думку Дегтярьової І. [1, с.318], про те, що інновації в публічному 

управлінні слід розглядати як нові форми і методи роботи органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, нові управлінські технології, підходи та інструменти, які 

використовуються для розв’язання завдань, з одного боку, для удосконалення самої системи 

публічного управління, а з іншого, – для забезпечення суспільного розвитку. Ці інновації 
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передбачають виявлення і використання латентних потенціалів системи публічного 

управління та об’єктів її впливу на основі емпіричного досвіду і новітніх наукових 

досягнень. 

Застосовуючи традиційну типологію інновацій, інновації в публічному управлінні 

можна характеризувати за такими основними ознаками складових:  

– формою інновацій (документи,інституції, технології);  

– глибиною та якістю нововведень (радикальні, поліпшуючі та модифікаційні); 

– розповсюдженістю (одиничні, дифузні); 

– масштабом поширення впливу (транснаціональні, державні, регіональні, 

муніципальні, у межах регіонально-муніципальних та інших об’єднань, у межах органу 

регіонального управління, у межах структурного підрозділу органу публічної влади); 

– складовою управління (правова, організаційна, інформаційна);  

– направленістю (заміщуючі, раціоналізуючі, розширюючі, ретровведення тощо); 

– сферою застосування (система управління; адміністративно-територіальні одиниці як 

цілісні об’єкти управління; галузі і сектори політики; зовнішнє середовище адміністративно-

територіальних одиниць та держави); 

– сферою отримання результатів (економічна, соціальна, екологічна, науково-освітня, 

культурна тощо); 

– частотою вживання (разові, багаторазові); 

– часом отримання результатів (тактичні та стратегічні); 

– джерелами походження ідеї нововведення (внутрішні, зовнішні) [1, с.320]. 

 Ця класифікація дозволяє краще зрозуміти структуру та специфічні особливості 

управлінської інновації, її співвідношення з різноманітними рішеннями, а також може бути 

використана для вдосконалення технології  її запровадження. 

Поява та якість запровадження інновацій в публічному управлінні пов’язана з цілим 

комплексом умов та потребує належного нормативно-правового, кадрового, науково-

методичного, інформаційного, фінансового та мотиваційного забезпечення. 

На сьогодні одна з найважливіших прогалин у наявних теоретико-методологічних 

напрацюваннях щодо успішного реформування системи органів публічної влади стосується 

саме всебічного обґрунтування структури інноваційної діяльності з огляду на ієрархію цієї 

системи на засадах належного методологічного забезпечення. З огляду не це, заслуговує 

уваги науковий підхід до розуміння сутності інноваційної діяльності Попова С.А. На думку 

дослідника,«інноваційна діяльність органу публічної влади – це діяльність, що системно 

поєднує управління, здійснення й забезпечення інноваційного процесу органу публічної 

влади з використанням внутрішніх і зовнішніх ресурсів, можливостей, видів та способів 
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супроводу» [2, с.61]. Відтак, провідне значення в оновленні ефективності системи органів 

публічної влади України загалом має інноваційна діяльність, що забезпечує у цій системі 

цілеспрямоване масштабне поширення нововведень. Їх сукупність визначена до 

впровадження сучасними державно-управлінськими реформами. Основні проблеми, що 

пов’язані з розробкою моделі цього виду діяльності, полягають у логічному поєднанні 

внутрішніх та зовнішніх її складових,з огляду на ієрархію чинної системи органів публічної 

влади.  

Науково-теоретичне обґрунтування побудови моделі інноваційної діяльності системи 

органів публічної влади засновано на використанні методологічного забезпечення технології 

прийняття раціонального рішення, системного та системно-діяльнісного підходів. Побудова 

дерева цілей щодо оновлення ефективності цієї системи надала наочне та логічне уявлення 

про структуру ієрархії інноваційної діяльності як відкритої системи через поєднання 

сукупності основних внутрішніх та зовнішніх складових, де перші утворено 

взаємозв’язаними інноваційними діяльностями загальносистемного, функціонального та 

інструментального рівнів. Загалом ця модель системно поєднує управління, здійснення і 

забезпечення її різнорівневих процесів (процесів поширення та інноваційних процесів) з 

використанням зовнішніх та внутрішніх ресурсів, можливостей, видів і способів 

супроводу[3]. 

Основні перешкоди щодо розробки і впровадження інновацій у публічному управлінні 

та окремі напрями їх подолання:  

– дефіцит висококваліфікованих фахівців в органах місцевого самоврядування, зокрема 

магістрів державного управління, кандидатів і докторів наук, що зумовлює необхідність 

установлення потреби в таких фахівцях та подальше системне забезпечення (шляхом 

підготовки або залучення вже підготовлених фахівців);  

– суттєва інформаційна ізольованість муніципальних службовців, органів публічної 

влади та їх структурних підрозділів; розв’язання цієї проблеми пов’язане з можливостями 

мережевих форм функціонування і співпраці, проведенням різних комунікативних та 

інформаційних заходів, підвищенням кваліфікації щодо формування управлінських 

інновацій, створенням національної бази даних таких інновацій та потенційних інноваторів – 

індивідуальних фахівців і науково-дослідних організацій та колективів; 

– організаційно-технологічні проблеми розробки і реалізації інноваційних проектів 

публічного управління насамперед потребують формування проектних команд з 

урахуванням природних ролей їх учасників, тому необхідно поліпшувати діагностичний 

інструментарій для добору кадрів та належного науково-методичного забезпечення;  

– відсутність спеціального стимулювання управлінських інновацій [1, с.321].   
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Певною мірою ця проблема може розв’язуватися завдяки державним і муніципальним 

конкурсам та грантам інноваційних проектів, створеним фондам фінансового стимулювання 

інноваційної діяльності. Щодо фінансових ресурсів, то загалом вони не є стримувальним 

чинником інновацій, а навпаки, їх відсутність стимулює впровадження нових підходів. 

Однак якщо це твердження є справедливим для систем управління, то безпосередньо для 

фахівців управління, які мають розробляти і впроваджувати інновації, а отже виконувати 

більший і якісно інший обсяг робіт, фінансове стимулювання вироблення й упровадження 

інноваційних рішень необхідне. 
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АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ОТГ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ   

Економічний розвиток підприємства прослідковується в умовах адаптації його до 

зовнішнього середовища, яке постійно перебуває під впливом різного характеру змін. 

Системно-комплексні зміни, які зумовлені динамічністю і складністю соціально-

економічних перетворень, як в державі, так і в світі, вимагають змін економічної діяльності 

підприємств. Якщо розглядати локальний рівень функціонування підприємства, то ці зміни 

стосуються в першу чергу сфери адміністрування, а саме,  зміни вимог до компетенції та 

зацікавленості працівників, зміни технологій виробництва. А це можливе за умов 

удосконалення форм взаємодії зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

Процес управління економічним потенціалом підприємств сільських територіальних 

громад в умовах змін  можна розділити на ряд етапів: перший – виявлення змін зовнішнього 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=DeVr_2015_15_4
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середовища, моніторинг щодо впливу цих змін на підприємницьку діяльність; другий – 

розробка комплексу заходів щодо підтримки змін; третій – реалізація виробничої діяльності з 

урахуванням змін; четвертий – аналіз результатів діяльності підприємства в умовах змін; 

п’ятий – запровадження заходів щодо змін внутрішнього середовища; шостий – адаптація 

внутрішнього середовища функціонування підприємства до змін зовнішнього середовища. 

Процес змін економічної діяльності підприємства проявляється в чомусь новому, як у сферах 

внутрішнього, так і в зовнішнього середовища. Зокрема, на локальному рівні, у внутрішній 

сфері це можуть бути цілі, стратегія розвитку, ціна та якість продукції, конкуренція та 

пріоритетні напрями діяльності підприємства, освіта та компетенції працівників. А, у 

зовнішньому середовищі –територіальна громада, місцеві податки і збори, сільський ринок 

праці, рівень розвитку інфраструктури, ресурсний потенціал території, місцерозташування, 

традиції, звичаї, культура і т. д. Зміни внутрішнього середовища виникають внаслідок того, 

що підприємство, як суб’єкт господарювання, відповідно до вимог часу змушене 

адаптуватись до змін зовнішнього середовища, в якому функціонує. 

При управлінні економічним потенціалом підприємства сільських територіальних 

громад  потрібно постійно проводити моніторинг структурних компонентів зовнішнього 

середовища і приймати відповідні заходи щодо власних потреб у змінах. Серед структурних 

компонентів слід виділити: адміністративні, економічні, технологічні, соціальні, екологічні,  

природничі, культурні. 

Якщо брати до уваги регіональний рівень, то діяльність будь-якого підприємства в 

умовах змін постійно піддається впливу різноманітних факторів та невизначених чинників, 

зумовлених зростанням конкуренції на ринку або нестабільністю політичної ситуації в 

країні. Це може призвести як до позитивних, так і до негативних змін в управлінні 

економічним потенціалом підприємства. Забезпечення стабільності та мінімізація впливу 

різноманітних факторів є необхідною умовою існування кожного підприємства. Саме тому є 

потреба дослідження факторів, що впливають на управлінський процес, аналізу причин, що 

спричиняють появу негативних тенденцій та явищ у розвитку підприємств сільських 

територіальних громад.  

Як відомо, невизначеність факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 

негативно впливає як на процес адміністрування, так і на функціонування самого  

підприємства, що спричиняє відсутність забезпечення відповідного рівня заходів. Позитивні 

значення показників основних економічних показників (прибутку, рентабельності, 

фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності) є підґрунтям для нормального 

функціонування підприємства і поступового нарощування   економічного потенціалу [3, c. 

135-142]. 
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Основним джерелом формування економічного потенціалу, зокрема, фінансового є 

дохід від реалізації продукції, різні частини якої набувають форми грошових доходів і 

накопичень. Для стабільного формування достатнього обсягу фінансового потенціалу його 

джерела самі повинні бути стабільними. Тут важливою для підприємств різних форм 

власності є можливість відшкодувати позичкові кошти з відсотками у визначений термін [2]. 

Процес формування сільської територіальної громади відбувається під впливом таких 

аспектів: 

- територія формується в результаті соціальної мобілізації населенням; 

- кожне підприємство сільської територіальної громади знаходить свою нішу  

на конкретній території, а результат його функціонування має вплив на соціально-

економічний розвиток; 

- сільську територіальну громаду слід розглядати як цілісну систему з власним 

економічним потенціалом; 

- формування сільської територіальної громади постійно перебуває під впливом 

зовнішніх і внутрішніх змін, які формують її як територію. 

Відповідно сільську територіальну громаду слід розглядати, виходячи з визначення 

особливостей поєднання структурних компонентів, а саме складових: географічної, 

природно-ресурсної, поселенської, економічної, інвестиційно-інноваційної, соціальної, 

демографічної,  екологічної, самостійності адміністративно-управлінської системи. 

Процес адміністрування підприємництва сільської територіальної громади в умовах 

змін полягає у  здатності підприємства вистояти, протистояти і адаптуватися до дії зовнішніх 

(екзогенних) та внутрішніх (ендогенних) змін. На управлінські рішення, прийняті 

керівниками суб’єктів господарювання, впливають такі зовнішні фактори, як: стан 

економіки; фінансова політика держави; законодавчо-нормативна база; державне фінансове 

регулювання; дії конкурентів; дії постачальників та поведінка споживачів; дії фінансових 

посередників; дії інвесторів; рівень соціально-культурного розвитку; соціальні, культурні та 

екологічні фактори. Структура  внутрішніх факторів обумовлена самим внутрішнім 

середовищем функціонування підприємства та визначається їх виробничим, фінансово-

господарським, кадровим потенціалом, технологічним забезпеченням, отриманими 

результатами.  

Багато джерел надають різні класифікації факторам, що впливають на виробничо-

господарську діяльність підприємства і сприяють змінам, а саме їх класифікують за такими 

ознаками: за місцем виникнення (зовнішні, внутрішні); за важливістю результату (основні, 

другорядні); за структурою (прості, складні); за масштабом впливу (одноосібні, 

багатоосібні); за можливістю прогнозування (прогнозовані, умовно прогнозовані, негативні, 
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нульові, позитивні); за ступенем впливу на діяльність підприємства (динамічні, 

короткочасні); за ймовірністю реалізації (високі, середні, малі); за часом дії (постійні, 

тимчасові). Але, з нашої точки зору, на сьогодні відсутнє повне комплексне та системне їх 

відображення. Причинами несприятливого стану підприємства, в першу чергу, є системні 

макроекономічні причини, особливо в умовах нестабільної економіки, при якій практично 

неможливо використовувати кількісний метод оцінки, що дозволяє впорядкувати 

досліджувані зовнішні фактори і приводити їх у порівнянний вид. Але спрогнозувати 

результати виробничої діяльності підприємства практично неможливо. Тому їх слід віднести 

до розряду некерованих. При цьому зовнішні чинники впливають на внутрішні, які 

проявляють себе через них, змінюючи кількісне вираження останніх. Звичайно, боротися з 

багатьма зовнішніми факторами окремим підприємствам не під силу, але на регіональному 

рівні доцільно виробити спільну стратегію, яка б дозволила оптимізувати появу економічних, 

фінансових чи інших видів ризиків. Зовнішні фактори, непідвладні волі підприємства, і 

внутрішні, залежні від організації його роботи, класифікуються за місцем виникнення. Для 

ринкової економіки характерне і необхідне активне реагування управління підприємством на 

зміну зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Більшість вчених, зокрема, Пічугіна Т. С.,  Ткачова С. С., Ткаченко О. П. виділяють два 

основні види організаційних змін – планові (стратегічні) та ситуаційні (динамічні або 

реакційні) [4, C. 22].  Планові зміни – це усвідомлені, наперед сплановані зміни, які 

відповідають стратегічним цілям підприємства. Це зміни, які відповідають змінам 

зовнішнього середовища. Ситуаційні зміни відбуваються незалежно від бажання керівника 

чи адміністрації підприємства. До ситуаційних змін, які можуть виникати на підприємства, 

можна віднести: старіння машин та обладнання, технологій, невідповідність кваліфікації 

працівників потребам ринку і т. д. Можна виділити ще третю групу організаційних змін у 

функціонуванні підприємства. Це непередбачувані зміни, які виникають незалежно від 

діяльності підприємства, але впливають на кінцеві результати. Це зміни, які відповідають 

зміні потреб споживачів, мотивації працівників, іміджу підприємства.  

Для забезпечення сталого розвитку підприємства необхідно так управляти в умовах 

зазначених змін, щоб нівелювати їх негативний  вплив на функціонування підприємства. У 

ситуації, коли підприємство має стійку внутрішню структуру й об’ємні запаси, але зовнішнє 

середовище досить нестабільне, ефективними будуть заходи щодо застереженням зовнішніх 

загроз на ринку шляхом диверсифікації та модернізації підприємницької діяльності. Якщо 

господарююча одиниця має більше слабких сторін, ніж сильних, доцільним є або 

зосередження на дуже вузькому сегменті ринку, або вихід із ринку. У наукових виданнях 

зовнішнє середовище виступає як багаторівнева структура різних елементів, які є за межами 
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підприємства проте різним чином впливають на його діяльність. Також виділять і різні 

методи аналізу зовнішнього середовища.  

Оскільки з різних причин виникають фактори, що впливають на виробничо-

господарську діяльність підприємства, то при визначенні методів адміністрування 

підприємницької діяльності їх потрібно врахувати. Якщо зовнішні фактори, що впливають на 

функціонування підприємства, викликані дією об’єктивних економічних законів і майже не 

залежать від його діяльності, то внутрішнім факторам властивий високий рівень керованості, 

а характер їх зміни не опосередковано залежить від організації роботи самого підприємства. 

Таким чином, вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на функціонування підприємства 

буває різним, яким необхідно і можливо управляти в певних межах. Зовнішні фактори 

впливу в більшості випадків не підлягають регулюванню зі сторони керівників певного 

підприємства задля забезпечення стабільності [1, c. 42-49].  

Серед напрямів активізації управління економічним потенціалом сільських 

територіальних громад можна виділити наступні: створення сприятливого середовища для 

розвитку підприємництва; розширення доступу підприємств до фінансування; розвиток і 

популяризація підприємницької культури та навичок. 

Отже, зважаючи на децентралізаційний підхід до організації державної підтримки 

розвитку підприємництва, який базується на принципі субсидіарності та визначає 

доцільність розподілу завдань між центральним та місцевим рівнями, важливо розглядати 

основні напрями активізації управління економічним потенціалом підприємств сільських 

територіальних громад. У контексті стимулювання розвитку підприємництва важливим є 

процес ефективного адміністрування підприємництва,  концептуальною  метою якого є 

нарощування інвестиційно-інноваційного потенціалу та забезпечення соціально-

економічного розвитку території.  

Основні цілі механізму збалансованого адміністрування підприємництва сільських 

територіальних громад полягають в наступному: 

– ефективне використання власного ресурсного потенціалу сільської територіальної 

громади; 

– забезпечення конкурентоспроможності підприємства; 

– забезпечення робочими місцями активну частину сільського населення; 

– формуванні дохідної частини місцевого бюджету; 

– забезпечення сталого розвитку сільської територіальної громади. 
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Сучасні літературні джерела містять широкий вибір наукових публікацій, що 

охоплюють управлінські аспекти взаємодії органів державної влади та бізнесу з урахуванням 

їх ролі в створенні цінностей суспільства. При цьому серед державно-управлінських 

цінностей доцільно звернути увагу на цінність ефективної інвестиційної політики для 

забезпечення позитивної динаміки розвитку держави, бізнесу та суспільства. 

Створення спільних ціннoстей вaртo рoзпoчaти з oбрaння бізнeс-стрaтeгії, 

пeрeосмислeння тa узгоджeння сoціaльних і фінaнсoвих цілeй. Вaжливим eтaпoм є 

визнaчeння сильних і слaбких стoрін бізнeсу з тoчки зoру сoціaльних прoблeм. Як нaслідoк 

підприємство мaє oбрaти тaку сoціaльну прoблeму, якoю вoно змoжe зaймaтися, 

викoристoвуючи свoї влaсні рeсурси, стaнoвищe нa ринку тa в суспільстві, oкрім тoгo 

підприємству бeзумoвнo нeoбхіднa підтримкa oргaнів дeржaвнoї влaди. 

Світoві нaукoвці виділяють три рівні ствoрeння спільних ціннoстей [1]:  

 пeрeoсмислeння – з тoчки зoру інтeрeсів суспільствa – виявлeння ринків із 

нeзaдoвoлeними пoтрeбaми, aнaліз сoціaльнoї кoриснoсті чи шкідливoсті прoдукції, рoзрoбкa 

прибуткoвих прoдуктів, які відпoвідaють пoтрeбaм клієнтів і підвищують якість їх життя, 

зaбeзпeчeння дoступу клієнтів дo цих прoдуктів; 
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 пeрeoсмислeння прoдуктивнoсті в лaнцюжку ствoрeння ціннoстей – підвищeння 

прoдуктивнoсті кoмпaнії aбo її пoстaчaльників з oднoчaсним вирішeнням сoціaльних і 

eкoлoгічних oбмeжeнь в лaнцюжку ствoрeння вaртoсті; 

 сприяння рoзвитку місцeвих клaстeрів – зрoстaння прoдуктивнoсті кoмпaнії зa 

рaхунoк пoкрaщeння стaну сeрeдoвищa, вирішeння існуючих сoціaльних прoблeм у місцях 

oснoвнoї дислoкaції кoмпaнії. 

Після прoхoджeння підприємством пeршoгo рівня відкривaються мoжливoсті для 

другoгo і трeтьoгo. Для кoжнoгo рівня відстeжуються влaсні eкoнoмічні тa сoціaльні 

рeзультaти. Сeрeд очікуваних eкoнoмічних здoбутків доцільно назвати: зрoстaння дoхoдів, 

знижeння витрaт, збільшeння чaстки ринку, а сeрeд сoціaльних – пoкрaщeння якoсті oсвіти 

нaсeлeння, пoкрaщeння якoсті хaрчувaння, знижeння рівня спoживaння вoди тoщo. Також, 

всі три рівні ствoрeння спільних ціннoстей взaємнo підсилюють oдин oднoгo. 

Oднaк, для eфeктивнoї рoбoти підприємствa у нaпрямку ствoрeння спільних ціннoстей 

нeдoстaтньo лише стрaтeгії. Нeoбхіднo тaкoж звeрнути увaгу нa тe, щo прoцeс ствoрeння 

спільних ціннoстей бізнeсу тa суспільствa нeмoжливий бeз кoмунікaції з oргaнaми дeржaвнoї 

влaди. Нa сьoгoднішній дeнь в Укрaїні у штaтaх бaгaтьoх підприємств є прaцівники, дo 

функціoнaльних oбoв’язків яких нaлeжить співпрaця з прeдстaвникaми oргaнів дeржaвнoї 

влaди, зoкрeмa інфoрмувaння влaдних структур стoсoвнo пeвних питaнь з мeтoю сприяння 

прийняттю вигідного бізнeсу рішeння.  

Oкрім тoгo, прeдстaвники бізнeсу мaють мoжливість впливaти нa дeржaвoтвoрчі 

прoцeси чeрeз грoмaдський сeктoр, oб’єднaння підприємців, eкспeртні тa грoмaдські рaди, 

фoнди, aсoціaції, мeтoю діяльнoсті яких є підтримкa тa рoзвитoк підприємництва, у тому 

числі йдеться про активізацію інвестицій. 

В свoю чeргу, oргaни дeржaвнoгo упрaвління ствoрюють прoзoрі кoмунікaційні 

плaтфoрми при міністeрствaх, oргaнaх місцeвoгo сaмoврядувaння, нa яких прeдстaвники 

бізнeсу відкритo зaявляють свoю пoзицію, вкaзують нa існуючі прoблeми тa прoпoнують 

шляхи співпрaці. 

Як пoкaзує досвід інoзeмних країн, сaмe aктивнe зaлучeння нaсeлeння у прoцeс 

рoзрoблeння тa рeaлізaції публічнo-упрaвлінських рішень вeдe дo ствoрeння прoзoрих 

віднoсин між дeржaвoю тa грoмaдськістю. Прoтягoм oстaнніх років у рoзвинeних крaїнaх 

світу сфoрмувaлaсь дoстaтньo eфeктивнa систeмa кoмунікaтивнoї взaємoдії між oргaнaми 

влaди тa суспільствoм, щo зaснoвaнa нa таких зaсaдaх [3, с. 24]:   

 зaкріплeння тaкoї взaємoдії у зaкoнaх;  

 ствoрeння при oргaнaх публічнoгo упрaвління інститутів, відповідальних зa зв’язки з 

грoмaдськістю;  
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 підтримкa грoмaдських ініціaтив та oб’єднaнь;  

 рoзвитoк нeфoрмaльних кoмунікaцій;  

 впрoвaджeння eлeктрoннoгo урядувaння.  

Якщo ж гoвoрити про взaємoдію oргaнів дeржaвнoї влади та бізнeс-структур, то 

ідeaльнa мoдeль таких кoмунікaцій пeрeдбaчaє наявність діaлoгу за дoпoмoгoю ЗМІ та 

свoєрідних пoсeрeдників. Нaприклaд в СШA тaкими пoсeрeдникaми виступають центри 

стрaтeгічних кoмунікaцій з нaступними функціями [2, с. 198]:  

 рівнoпрaвний обмін інфoрмaцією між усіма учaсникaми кoмунікaційнoгo прoцeсу;  

 oргaнізaція зустрічей і пeрeгoвoрів з прeдстaвникaми дeржaвних устaнoв для 

прeдстaвників бізнесу;  

 огляд зaкoнoдaвчих та політичних тeндeнцій;  

 кoнсультувaння та політичний aнaліз;  

 прoсувaння і зaхист інтeрeсів суспільствa тa бізнeсу в oргaнaх дeржaвнoї влaди;  

 учaсть у спeціaлізoвaних вистaвкaх тa кoнфeрeнціях, прoвeдeння сeмінaрів і 

прeзeнтaцій для прeдстaвників дeржaвних oргaнів. 

Згідно з результатами досліджень, проведених у міжнародних компаніях, більше ніж 

50 % керівників компаній усвідомлювали, що забезпечення сталого розвитку є важливою 

складовою розв’язання екологічних, соціальних та управлінських питань на шляху побудови 

моделі соціально відповідального управління та створення спільної цінності. Також 

дослідження виявили, що управлінці вважають сталий розвиток ефективною складовою 

бізнес-діяльності і стверджують, що лише сталість може зміцнити соціальну відповідальність 

підприємства. Упродовж останніх десятиліть концепція сталого розвитку стала основою 

стратегії управління великої кількості компаній по всьому світу.  

Аналізуючи досвід розвинених країн світу з інтеграції соціальної відповідальності в 

стратегію ведення бізнесу, варто відзначити, що лише та модель корпоративного управління 

принесе успіх на ринку, яка побудована на засадах соціальної відповідальності, створення 

спільної цінності та слідує принципам сталого розвитку. 

Підґрунтям побудови концепції соціальної відповідальності підприємства в ХХІ ст. 

повинні стати принципи стратегії сталого розвитку підприємства, ключовими з яких є [4]: 

 принцип обережності – збереження сучасного стану навколишнього середовища 

супротивну безповоротним змінам; 

 принцип «передбачати і запобігати», тобто, більш дешева та менш ризикована 

альтернатива ліквідації збитків навколишньому середовищу; 

 принцип екологізації виробництва – перехід на екологічно безпечні технології з 

метою зниження рівня техногенного навантаження на довкілля; 
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 принцип «забруднювач платить» – зобов’язує до відшкодування повної вартості 

екологічного збитку; 

 принцип підзвітності – обумовлює визначення компанією рівня впливу її діяльності 

на оточення та необхідності брати на себе відповідальність за такі дії; 

 принцип гуманності – спрямований на створення оптимальних умов для 

інтелектуального і соціального розвитку працівників, визнання природного права кожної 

особистості на свободу, індивідуальність, соціальну захищеність та розвиток здібностей.  

Якщо ж говорити про вдосконалення державного регулювання розвитку 

підприємництва в Україні в напрямку створення спільної цінності, то шляхами 

вдосконалення повинні бути: 

 удосконалення чинних правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність з 

метою усунення внутрішньо-правових суперечностей та скасування положень, які гальмують 

розвиток підприємництва; 

 подальше провадження державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності з метою створення сприятливого підприємницького середовища; 

 активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва; 

 сприяння створенню інфраструктури розвитку підприємництва; 

 удосконалення податкової системи, що забезпечувала б достатній обсяг надходжень 

платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки країни, 

справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників податків; 

 формування належного правового середовища для розвитку 

 інноваційної та науково-технічної діяльності, підвищення мотивації підприємця до 

високопродуктивної і високоякісної діяльності через вдосконалення системи економічного 

стимулювання шляхом внесення змін до податкового, митного законодавства. 

Розвиток та ефективне функціонування підприємницької діяльності, окрім того, 

впровадження у всі бізнес-процеси підприємства стратегії створення спільної цінності є 

досить тривалим процесом, який повинен здійснюватися з урахуванням економічного та 

правового становища країни, існуючих соціальних проблем, та інших проблем, що 

перешкоджають діяльності підприємств. Аналізуючи вітчизняну законодавчу базу 

підприємництва можна сказати, що вплив держави на нього з одного боку доволі значний, а з 

іншого – недостатньо ефективний. З огляду на це, умови сьогодення вимагають розробки та 

впровадження дієвих механізмів державного регулювання, які б стимулювали 

підприємницьку діяльність та активували інвестиційні процеси. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Механізм взаємодії централізації і децентралізації виступає відправною передумовою 

ефективності й конструктивності управління. Формування демократичної моделі управління, 

становлення громадянського суспільства можливі лише за умови оптимального 

співвідношення централізації і децентралізації у сфері державного управління. Централізація 

і децентралізація є взаємодоповнювальними процесами управління соціальними системами: 

збільшення ступеня централізації призводить до зменшення ступеня децентралізації і 

навпаки. Але визначити найбільш прийнятний рівень співвідношення централізації та 

децентралізації окремі країни намагаються десятиліттями. 

За даними Світового банку, 63 із 75 трансформаційних країн і великих країн, що 

розвиваються, у середині 1990-х рр. здійснили кроки в напрямі децентралізації [1]. В одних 

країнах ці процеси відбувались повільніше ніж в інших, що пов’язано було з наявністю 

передумов, різною чисельністю населення і його підтримкою планів уряду щодо 

територіальної децентралізації та зміни адміністративно-територіального устрою країни, 

досягнутим рівнем розвитку місцевого самоврядування на момент ухвалення рішення щодо 

збільшення рівня децентралізації. 

Основні передумови активізації процесу децентралізації в Україні пов’язані з 

виконанням вимог, яким мають відповідати країни-кандидати на вступ в ЄС, та подіями на 

Сході України, урегулювання яких потребує дотримання Мінських угод. Згідно з 

http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/fail/4.pdf
http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Economics/20157.doc.htm
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досягнутими домовленостями до кінця 2015 року мали бути внесені зміни в Конституцію 

України щодо децентралізації влади. Тож саме з децентралізацією влади пов’язані надії 

українського суспільства на підвищення рівня та якості життя населення, обсягу та якості 

суспільних послуг, максимальне наближення їх до споживача і отримання у найкоротший 

строк. Фінансова децентралізація створює умови для соціально-економічного розвитку 

територій. Державна фінансова підтримка об’єднаних територіальних громад сприяє 

формуванню соціальної інфраструктури та створенню нових робочих місць. На сьогодні у 

більш як 6 тис. громад чисельність жителів становить менш як 3 тис. осіб, з них у 4809 

громадах — менш як 1 тис. осіб, а у 1129 громадах — менш як 500 осіб, у більшості з них не 

утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, відсутні бюджетні установи, 

комунальні підприємства тощо. Дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування 

становить понад 70 %, 483 територіальні громади на 90 % утримуються за рахунок коштів 

державного бюджету. [2].  

Тобто, в Україні існує велика кількість громад, які неспроможні самостійно вирішувати 

соціальні проблеми, а держава, надаючи їм постійно дотації, стримує розвиток інших громад. 

Наведені статистичні дані характеризують нерівномірність регіонального економічного 

розвитку, що негативно впливає на економіку України в цілому. Таким чином, потреба в 

децентралізації виникла під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Кожна 

децентралізована країна зробила свої кроки до децентралізації влади.  

Україна визначила п’ять власних кроків [3]:  

1. Визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та виконавчої 

влади.  

2. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів.  

3. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та виконавчої 

влади.  

4. Визначити потребу у кількості ресурсів на кожному рівні.  

5. Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і 

державою.  

Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні [2], ці кроки включають також максимальне залучення населення 

до ухвалення управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя; 

удосконалення механізму координації діяльності місцевих органів виконавчої влади. Для 

того, щоб ці кроки країною були пройдені, має бути відповідне забезпечення: законодавче, 

організаційне та суспільне. Законодавче забезпечення пов’язане з прийняттям законів про 

місцеве самоврядування, об’єднання громад, ринок праці, а також законодавчих актів, що 
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регулюють питання фінансування та перерозподілу повноважень у сфері освіти, культури, 

соціального захисту населення, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного 

середовища, надання житлово-комунальних послуг та інших суспільних послуг. 

Організаційне забезпечення представлене зміною відстані між наявними та «необхідними, 

які дозволяють максимізувати якість надання суспільних послуг» повноваженнями різних 

рівнів управління виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Перерозподіл 

функцій за рівнями — складний і болючий процес, що супроводжується визначенням 

відповідного фінансування для реалізації закріплених за певним рівнем нових функцій і 

базується на нових і оновлених законодавчих актах. У свою чергу питання передавання 

повноважень включає визначення суб’єкта, якому вони передаються.  

Систему адміністративно-територіального устрою України згідно з Постановою 

Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до 

Конституції України щодо де- централізації влади» [4] складатимуть такі адміністративно-

територіальні одиниці: громади, райони, регіони. Територія України поділена на громади, на 

сьогодні в Україні 10 984 територіальні громади.  

Основною метою децентралізації є підвищення якості надання суспільних послуг. 

Ухвалення рішення щодо передавання повноважень на нижчий рівень передбачає, що є 

суб’єкт, який у разі передавання цих повноважень забезпечить їхнє більш якісне виконання, 

ніж на державному рівні. Невеликі малочисельні громади не спроможні забезпечити високий 

рівень надання суспільних послуг. Передавання багатьох функцій з обласного рівня на рівень 

окремої громади економічно неефективне, оскільки вимагатиме створення відповідної 

соціальної інфраструктури, збільшення штату державних службовців для забезпечення 

надання адміністративних та соціальних послуг тощо.  

Більшість європейських країн спочатку стимулювали укрупнення невеликих громад, а 

потім здійснювали їхнє примусове об’єднання. Наприклад, у Латвії у разі добровільного 

об’єднання волостей держава надавала разову дотацію на розвиток інфраструктури та 

дотацію у розмірі 5 % до загального бюджету об’єднаних волостей до певного строку (2009 

року), після якого об’єднання самоуправлінь здійснювалось без дотацій примусово. У Данії, 

якщо муніципалітети не погоджувались на об’єднання, втручався Міністр внутрішніх справ. 

У свою чергу, у Франції примусове укрупнення взагалі не здійснювалося, і нині в країні 

гостро стоїть проблема фінансової спроможності дрібних громад [5]. В Україні з метою 

створення спроможних громад підписано Закон України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», Закон України «Про співробітництво територіальних громад» і 

видана Постанова КМУ «Про затвердження Методики формування спроможних 

територіальних громад».  
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Під спроможними територіальними громадами розуміються територіальні громади сіл 

(селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через 

відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, 

зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-

комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та 

розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці [6]. 

Отже, на шляху до децентралізації і економічного зростання Україна робить лише 

перші кроки, порушуючи заплановані строки реалізації її етапів. Необхідне законодавче 

забезпечення щодо децентралізації поступово із законопроектів перетворюється у Закони 

України, які є необхідної базою для ухвалення організаційних та соціально-економічних 

рішень. Розмежування повноважень між органами держави та самоврядування, між рівнями 

самоврядування і територіальними органами виконавчої влади ускладнюється надто по- 

вільним формуванням спроможних громад та змінами адміністративно-територіального уст- 

рою України. Стан суспільної підтримки свідчить про наявність проблем в інформаційно му 

забезпеченні процесу децентралізації. Таким чином, зрушення у напрямі децентралізації є 

відчутними, мають регіональну специфіку, свої перші вдалі та невдалі приклади 

самоуправління. Формування власної моделі децентралізації України відбувається в 

поточному часі.  
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

В УКРАЇНІ 

В сучасних умовах становлення інформаційного суспільства приходить розуміння того, 

що здійснення повною мірою і на належному рівні державних функцій неможливо без 

залучення сучасних інформаційно-технологічних систем в діяльність органів публічної 

влади. 

Задля забезпечення ефективності та результативності управління в органах влади варто 

використовувати інноваційні управлінські інструменти, що широко застосовуються у 

практиці публічного управління зарубіжних країн. Адже курс на інноваційний розвиток в 

Україні визначає перехід публічного управління до нового якісного стану розвитку держави, 

що супроводжується активізацією інноваційної діяльності на основі розвитку новітніх 

наукових підходів. Відтак інновації в публічному управлінні є не тільки необхідною 

складовою забезпечення ефективності політичного розвитку країни, а й важливим елементом 

конкурентоспроможності національної економіки та всіх інших сфер життєдіяльності 

суспільства. 

Світова практика публічного управління доводить, що розроблення й упровадження 

інноваційних інструментів та технологій у діяльність органів публічного управління є 

передумовою підвищення ефективності не лише системи публічного управління, але й 

можливості приєднання України до держав із високоефективною системою державного 

управління, створення сприятливого інноваційного середовища для розвитку вітчизняного 

суспільства.  

Відтак інноваційний розвиток публічного управління являє собою якісно новий тип 

управління, який спрямований на впровадження сучасних управлінських підходів, 

технологій та інструментів, а саме: бенчмаркінг, аутсорсинг, нове публічне управління, 

належне врядування, концепція ощадливого управління, реінжиніринг, відкритий уряд, 

електронне врядування, краудсорсинг, спритне урядування, форсайт тощо. 

Застосування бенчмаркінгу як інноваційного підходу до розвитку системи публічного 

управлінні передбачає реалізацію комплексу дій для порівняльного аналізу показників 

розвитку територій, встановлення та оцінювання основних факторів, що впливають на 

ефективність управлінських рішень, з метою виявлення резервів підвищення рівня 



160 

економічного та соціального розвитку територій [1]. Завдяки застосування бенчмаркінгу в 

публічному управлінні уможливлюється достатньо швидке і менш ресурсозатратне 

здійснення управлінських процесів. Використання технологій бенчмаркінгу в діяльності 

органів публічної влади дозволяє підвищити ефективність та результативність прийняття 

управлінських рішень та приводить до удосконалення управлінських функцій органів 

публічної влади. 

Задля підвищення ефективності системи публічного управління важливо застосовувати 

у практичній діяльності органів публічної влади інноваційну технологію, а саме аутсорсинг, 

що передбачає передачу на договірній основі непрофільних функцій іншим організаціям, що 

спеціалізуються в конкретній сфері й мають відповідний досвід, знання, технічні засоби. 

Адже аутсорсинг виступає такою формою управління, що дозволяє оптимізувати 

функціонування організації за рахунок зосередження діяльності на головному напрямі. 

Перевагами застосування методики аутсорсингу є те, що він дає можливість органам 

виконавчої влади концентруватися на основних цілях діяльності, переорієнтовувати 

внутрішні ресурси на важливіші цілі, використовувати ресурси приватних компаній, відсутні 

в органів виконавчої влади. 

Результатом запровадження аутсорсингу в публічне управління виступає покращення 

якості надання публічних послуг і ефективності таких адміністративно-управлінських 

процесів, як забезпечення впровадження новітніх інформаційних технологій; управління 

матеріальними активами державних органів; організація добору персоналу, надання послуг, 

складання фінансової звітності; контроль витрат державної діяльності, економії бюджетних 

послуг; фокусування уваги органів виконавчої влади на основній діяльності [2]. 

Значного поштовху для розвитку системи публічного управління загалом, наближення 

держави до потреб громадянського суспільства, забезпечення відкритості та прозорості 

діяльності органів публічної влади забезпечує поступове впровадження такого інноваційного 

підходу, як електронне врядування. Відтак електронними послугами є різні види 

матеріальних і нематеріальних послуг, що надаються в електронній формі з використанням 

інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ), включаючи Інтернет. Під електронними 

послугами публічного адміністрування розуміють державні та муніципальні послуги, а 

також інформаційні послуги, для надання яких використовуються ІКТ. Впровадження послуг 

в електронному вигляді дало змогу бізнес-структурам змінити традиційні послуги, відділити 

їх від виробника, транспортувати їх на відстані та з низькими матеріальними витратами 

зберігати на електронних носіях, обмежити особистий контакт з клієнтами. Для вітчизняного 

суспільства розвиток електронного урядування передбачає підвищення транспарентності та 

якості надання державно-управлінських послуг, зниження рівня корупційних ризиків та 
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підзвітність і підконтрольність діяльності органів публічної влади громадянському 

суспільству. 

Задля підвищення ефективності прийняття управлінських рішень у сфері публічного 

адміністрування важливо поєднання інноваційних, управлінських та інформаційних 

технологій, що забезпечить реальну взаємодію громадянського суспільства з політичними та 

бізнес структурами, для цього використовують краудсорсинг.  

Інноваційна методологія краудсорсингу передбачає застосування колективного 

інтелекту задля вирішення управлінської проблеми та синергію взаємодії значного людського 

ресурсу з метою оптимізації управлінських ідей та рішень. Оскільки краудсонсинг дозволяє 

накопичувати інформацію, досвід, знання, прогнози, пропозиції, оцінки експертів на рішення 

та дії влади різних рівнів щодо функціонування бізнес-середовища та громадянського 

суспільства, то такий інноваційний підхід забезпечить прозорість керування системою 

публічного управління, якість реалізації політичних та економічних проектів й сприятиме 

запобіганню корупції в органах публічної влади. 

Впровадження технології краудсорсингу в публічне управління передбачає активний 

моніторинг пропозицій, поглиблення діалогу з експертами та забезпечення прозорості 

результатів обговорення, залучення спеціалістів, що володіють методологією, технікою 

краудсорсингу, програмами і засобами щодо безпеки на всіх етапах моделювання, прийняття 

та виконання управлінських рішень.  

Відтак, реалізація інноваційної технології краудсорсингу в публічному адмініструванні 

зможе забезпечити: 

- створення банку інноваційних реалістичних ідей;  

- формування команди професійних експертів;  

- оптимізацію термінів пошуку новітніх рішень та підготовки документів, що мають 

принципове суспільне та професійне значення; 

-  підвищення ефективності бюджетних витрат за рахунок використання колективного 

розуму; 

-  позитивний політичний імідж за рахунок забезпечення взаємодії з користувачами 

послуг; 

-  позитивний управлінський імідж за рахунок впровадження сучасних управлінських 

технологій тощо. 

Сучасні глобалізаційні виклики передбачають швидке реагування системи публічного 

управління на зміни потреб громадянського суспільства та передбачають впровадження в 

практику публічного управління принципів новітньої концепції «спритного урядування» 

(Agile governance), що передбачає реалізацію управлінської діяльності на основі гнучкого та 
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динамічного управління із застосуванням цифрових технологій. Гнучкі підходи до 

управління передбачають тісну співпраця державного та приватного секторів з метою 

використання додаткових можливостей для спільного проектування управлінської 

діяльності. Цей концептуальний підхід розглядає «державу як сервіс» - сервіс для громадян, 

сервіс для бізнесу, цифрового бізнесу та цифрових партнерів, адже сучасні динамічні умови 

розвитку соціуму передбачають особливі вимоги до швидкості управління, гнучкості 

управлінських підходів [4, с. 11]. 

Актуальним, на нашу думку, також видається погляд на трансформаційні процеси 

публічного управління з точки зору запровадження інноваційного підходу Форсайт. Форсайт 

- це сукупність інструментів, що дозволяють активно передбачати проблеми майбутнього та 

впливати на нього за допомогою узгодження партикулярних інтересів різних верств 

суспільства. При цьому Форсайт не тільки сукупність методів передбачення, але й особлива 

організаційна технологія, що виражається у значно більш комплексному підході, ніж 

традиційне прогнозування [ 3, с. 9]. Цей інноваційний підхід передбачає поглиблення 

процесів кооперації органів публічної влади та бізнес-структур на регіональному та 

місцевому рівнях та уможливлює об’єднання зусиль різних секторів суспільства в рамках 

Форсайт-проектів з метою удосконалення державно-приватного співробітництва, 

покращення інвестиційного клімату конкретних територій та держави в цілому, розвитку 

економіки та поглиблення процесів становлення громадянського суспільства в Україні 

завдяки розробці сценаріїв та механізму проектування майбутньої взаємодії. 

Отже, впровадження інноваційних інструментів у діяльність органів публічного 

управління виступає актуальним питанням сьогодення, адже, перед усім, спрямоване на 

вдосконалення вітчизняної системи публічного управління на основі запровадження 

позитивного досвіду реалізацій новаторських підходів до реформування публічного 

управління зарубіжних країн. Сучасні трансформаційні процеси українського суспільства 

вимагають адаптивного підходу до впровадження інноваційних інструментів та технологій в 

систему публічного управління з метою підвищення ефективності та результативності 

прийняття управлінських рішень, покращення якості надання державно-управлінських 

послуг, підвищення рівня довіри громадян до представників органів публічної влади та 

поглиблення транспарентності процесів вітчизняного державотворення. 
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АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ЗГІДНО УМОВ УКРАЇНИ 

Разом з розвитком суспільства також виникають нові проблеми та завдання пов’язані 

з цим розвитком. Одним з головних завдань є залучення громадян до процесів здійснення 

місцевого самоврядування. Для України сьогодні це питання є як ніколи актуальним. 

Орієнтація на європейське суспільство, внутрішня політична криза, реформа децентралізації 

та розвиток громад - це ті фактори, які вимагають перебудови місцевої влади та залучення 

громадян до вирішення усіх проблем пов’язаних з цим.  

Постає логічне питання: де брати приклади впровадження таких процесів?  Крім того, 

чи успішні вони та чи можна їх адаптувати до українського суспільства? У даному 

дослідженні слід розібрати досвід інших держав у залученні громадян та дати відповіді на 

вищезгадані питання.  

Про важливість питання залучення громадян до місцевого самоврядування свідчить 

той факт, що одна з цілей сталого розвитку ООН на 2016-2030 роки присвячена 

проблематиці розвитку громад. А саме ціль №11 полягає у забезпеченні відкритості, безпеки, 

життєстійкості та екологічної стійкості міст і населених пунктів. Зразковими у питанні 

місцевого самоврядування є країни Європи. [3; 7] 

Наприклад у Нідерландах у 1986 році влада міста Тілбурга, яке нараховує 206 тис. 

мешканців розробила проект управління містом згідно якого місто розглядалось як бізнес-

структура. Воно мало досягати певних результатів, виконувати бізнес-план та зупинити 

переселення мешканців до інших міст. Проект був успішним і вже у 1996 році там почався 

новий етап реформування, а саме відновлення довіри громадян до влади та їх зближення. 

Для цього було проведено опитування серед громадян у результаті якого їх було поділено на 
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дві категорії: активні громадяни та пасивні споживачі. Відповідно щодо рідних категорій 

здійснювалася різна політика надання послуг, оскільки у Нідерландах органи місцевого 

самоврядування розглядаються перш за все як надавачі послуг комунального і не тільки 

значення. [3; 5] 

Чим корисна така модель для українських громад? Перш за все, громади можуть теж 

ставити собі фінансові цілі на рік. Це спонукатиме шукати чи робити додаткові джерела 

доходу. Крім того періодичні опитування громадян щодо проблем у громаді та способах їх 

вирішити посилюють відповідальність цих громадян за власні дії, а також показують, що 

влада бере до уваги думку населення.  

У всіх скандинавських країнах протягом другого етапу реформування місцевого 

самоврядування (1980 - 1990-х рр.) були запроваджені нові форми муніципального 

управління. На відміну від початкового періоду, у другій його половині, насамперед, 

вирішувалося питання підвищення довіри громадян до органів локальної та регіональної 

влади. Відображенням цього стало затвердження багатьма муніципалітетами «хартій 

демократій», що конституювали різні форми реалізації низової демократії. Результатом стало 

створення у Швеції, Данії та Фінляндії досить сприятливих умов для участі населення у 

вирішенні питань місцевого значення. Крім того, у скандинавських країнах були здійснені 

експерименти щодо запровадження «вільних комун». Обрана група муніципалітетів та 

графств мала можливість надати власні пропозиції про нові організаційні форми місцевого 

управління, у тому числі й щодо збільшення ступеня участі впливу громадян й 

удосконалення місцевої демократії, на що виділялись субсидії для розробки та реалізації 

відповідних проектів. [4; 19] 

В Україні зараз при реформі децентралізації місцева влада також може заохочувати 

громадян брати участь у вирішенні проблем. Можна створювати певні ініціативні групи 

мешканців, які хочуть разом вирішити певне питання. Також такі групи можуть бути 

консультативними. До прикладу, ініціативна група підприємців, яка надаватиме поради 

місцевій владі щодо успішного створення додаткових джерел доходу у місцевий бюджет.  

Заслуговує на увагу практика формування в США такої ефективної форми впливу 

громадян на прийняття рішень міською владою, як робота сформованих з представників 

громадськості комісій. Вони працюють на громадських засадах відповідно до потреб міста на 

вимогу громадськості в різних напрямах (з транспорту, розвитку міста, парків тощо), 

інформують населення про прийняті рішення, а також доводять до влади міста вимоги, 

пропозиції мешканців громади тощо. З громадських комісій можуть бути утворені для 

вивчення певного питання комітети, що готують рекомендації зі спектра напрямів діяльності 

громади. Крім того, можуть бути утворені спеціальні комісії, зокрема з питань підготовки та 
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внесення змін до статутів, які включають обраних представників громади, службовців 

місцевої адміністрації та громадян. 

Право місцевого самоврядування у Франції на законодавчому рівні було зафіксовано 

ще 17 грудня 1789 року. Причому, уже в той час, повноваження місцевого самоврядування 

поділялись на власні та делеговані. До власної компетенції відносили питання встановлення 

та оплати місцевих видатків, які мали бути покриті з громадського майна; керівництва та 

виконання публічних робіт, які належали до повноважень громади; управління 

громадськими закладами, що утримувалися з громадських коштів; охорони здоров’я, 

дотримання чистоти, безпеки і спокою на вулицях, площах та в будинках. У якості 

делегованих визначались наступні повноваження: розподіл податків з доходів громадян, 

стягнення цих податків; перерахування частини цих податків до окружних та 

департаментних кас; безпосереднє керівництво публічними роботами громади; безпосереднє 

управління комунальними будинками; нагляд та діяльність по збереженню публічного 

майна; безпосередній нагляд над ремонтом і реконструкційними роботами біля церков, 

парафіяльних та інших конфесійних будов. Всього у Франції 36 658 комун з  середньою 

кількість населення громади - 380 осіб. [3; 11] 

В Японії є Міністерство у справах місцевого самоврядування, а міста з населенням 

понад 1 млн жителів мають «внутрішньо міські» райони, але в цих районах самоврядування 

відсутнє, бо глави їхніх виконавчих органів призначаються мерами міст. В Японії також діє 

трирічний цикл ротації, коли кожного року у квітні працівники місцевих рад та деякі 

державні службовці переходять працювати на нове місце роботи в межах департаментів 

організацій, де вони працюють. 

Залучення громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення у вигляді 

дорадчих органів, що складаються з представників місцевої громади, було застосовано в 

Румунії, де місцева влада зацікавлена у співпраці з громадськими комітетами, що надають їй 

рекомендації з багатьох питань. З 2000 р. в містах Румунії було утворено різні громадські 

дорадчі комітети, серед яких комітет у сфері громадського транспорту в Брасові (група з 14 

волонтерів, основним завданням було визначено допомогу міській владі приймати рішення 

щодо транспорту); комітет з питань бюджету в Турну Магуреле та багато інших комітетів. 

Ці практики показують, що українським громадам є куди розвиватись, але також є 

багато успішних прикладів, які можна впроваджувати у громадах. [3; 14] 

Формування нових об’єднаних громад має йти паралельно зі звільненням від старих 

корупційних практик, що були притаманні адміністраціям на рівні районів та областей. 

Сьогодні суспільство вимагає прозорості публічної влади та здійснюваних ними процесів. 
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Відкритість суспільства має бути наріжним каменем реформи децентралізації. 

Залучення громадян до здійснення місцевого управління повинне дати поштовх поколінню 

людей для яких держава - це не репресивна машина з необмеженою владою, а це, перш за 

все, самі громадяни 

Досвід розвинених країн та успішні кейси з впровадження різноманітних методів 

залучення громадян до управління громадами дає нам усі ресурси для успішного 

використання їх в українських реаліях. Зважаючи на значну зацікавленість останніх років 

громадян до життя громад в Україні, можна стверджувати, що такі процеси в нас уже 

почались. 
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ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВИ  

Швидкий розвиток сучасного суспільства та безперервна властивість нашого світу 

удосконалюватись та змінюватись зачепила практично усі сфери діяльності людини. Саме 

такі масштаби постійної глобалізації та модернізації процесів діяльності потребують 

якісного та своєчасного реагування на них. 

Першочергово, змін потребує сфера публічного управління. Адже саме від ефективної 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування залежить сталий 

економічний розвиток та дієва комунікація між усіма учасниками економіки.  

Інноваційний розвиток системи органів публічної влади ставить перед собою також за 

мету забезпечити своєчасну та якісну інтеграцію України в ЄС. Саме тому питання розвитку 

та удосконалення системи органів публічного управління є пріоритетним завданням для 

нашої країни. 
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Саме інноваційне реформування публічної влади України зможе не тільки 

забезпечити вчасне та успішне інтегрування в ЄС, але й пришвидшити вихід із соціальної, 

політичної та економічної кризи, а також досягнути провідних позицій у світових рейтингах.  

Сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід державно-управлінських нововведень 

свідчить про великий спектр проблем, які  суттєво перешкоджають впровадженню 

нововведень у сфері публічної влади. Зазвичай проблематика впровадження інновацій в 

управлінську сферу заключається в особливостях  державно-управлінських нововведень, в 

достеменному вивченні потреб середовища, в які пропонується впровадження певних 

інновацій, масштаб проблем покликаних вирішити тим чи іншим нововведенням, 

забезпечення сталої політики управління інноваціями, інноваційними процесами, а також 

відповідний стан матеріально-технічного та ресурсного забезпечення. 

Тому, державно-управлінські нововведення є довготривалими (впроваджуються у 

середньому 10–15 років) або ж відхиляються зовсім. Так, Програма щодо впровадження 

політики якості у системі органів виконавчої влади України є невиконаною і на теперішній 

час. [1] 

Для подальших суджень щодо формулювання цілей доцільно охарактеризувати поле 

державно-управлінських нововведень за трьома групами з позиції впливу їх складності на 

глибину реформування системи органів публічної влади, а саме:  

− складні нововведення зумовлюють значне (масштабне) оновлення ефективності 

системи органів публічної влади шляхом поширення якісних змін у структурі, процесах та 

взаємозв’язках у цій системі загалом. Прикладом таких ДУН є стратегічне планування, 

програмно-цільове бюджетування, система стратегічного та програмно-цільового управління 

тощо;  

− середньої складності нововведення зумовлюють масштабне оновлення ефективності 

системи органів публічної влади загалом через поширення якісних змін безпосередньо у 

визначеній сукупності органів публічної влади: в їх структурі, процесах та взаємозв’язках. 

Наочним прикладом таких державно-управлінських нововведень є система управління 

якістю;  

− прості нововведення зумовлюють масштабне оновлення ефективності системи 

органів публічної влади загалом лише через поширення деяких змін в їх структурі, процесах 

та взаємозв’язках. Прикладом таких державно-управлінських нововведень є нові 

управлінські та інформаційні технології, підрозділи (посади) та функції в органів публічної 

влади, що забезпечують покращення надання послуг тощо.  

Таким чином, реформування системи органів публічної влади загалом засновано 

передусім на стратегічному оновленні її ефективності через здійснення процесу масштабного 
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поширення складних, середньої складності та простих державно-управлінських нововведень 

у цій системі. Тобто, поряд з інноваційним процесом вагомим у цьому дослідженні є процес 

поширення державно-управлінських нововведень. [2] 

Інноваційне реформування системи органів публічної влади до 2021 року було 

спрямоване на удосконалення ряду стратегічних напрямів, зокрема щодо розвитку державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування. Розпочався важливий етап 

реформування державного управління загалом – реформа децентралізації влади, 

реформування територіальної організації влади та органів місцевого самоврядування. 

Тому важливо розуміти, що наша держава зараз перебуває в процесі реформування 

органів публічної влади. З 1 січня 2021 року розпочався новий етап децентралізації влади. 

Оскільки новий адміністративно-територіальний поділ забезпечив утворення абсолютно 

нових структурних одиниць – територіальних громад, в першу чергу наступний етап 

покликаний  впроваджувати зміни в наявну систему органів виконавчої влади. Саме ця ланка 

сфери публічного управління потребує найбільших змін. 

Так, державно-управлінські інновації вже торкнулися: 

- управлінської діяльності стосовно: унормування адміністративних процедур, 

механізмів взаємодії КМУ з державними колегіальними органами, порядку надання послуг, 

реформування КМУ та центральних органів виконавчої влади, державного регулювання у 

сфері запобігання корупції; впровадження інструментів державного менеджменту 

(внутрішнього аудиту у центральних органів виконавчої влади об’єднання територіальних 

громад, моніторингу розвитку регіонів, фінансової і ресурсної забезпеченості громад, 

моніторингу й оцінці програм соціальної підтримки, програмно-цільового бюджетування на 

місцевому рівні і у системі охорони здоров’я тощо); 

- управлінських функцій в аспекті усунення дублювання повноважень і функцій 

центральних ОВВ, їх перерозподілу, скорочення і оптимізації їх контрольно-наглядових 

функцій; вивільнення КМУ від невластивих йому повноважень; 

- засад державної служби шляхом прийняття у новій редакції Закону України 

«Про державну службу», розробки та розгляду проектів нормативно-правових актів з питань 

організації і проходження державної служби; 

- професійного навчання управлінців на основі покращення системи підвищення 

кваліфікації публічних службовців та депутатів місцевих рад; 

- е-урядування через впровадження системи е-взаємодії державних баз даних, е-

взаємодії між центральними та місцевими органами виконавчої влади, створення 

автоматизованої системи «Єдине вікно подання е-звітності», впровадження інформаційної 

системи «звернення громадян», створення єдиної е-бази даних адмінпослуг органами 
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, апробації «Єдиного державного 

порталу адмінпослуг» тощо. [3] 

Отже, визначальне значення в побудові ефективності системи органів публічної влади 

України в першу чергу мають державно-управлінські інновації, покликані сприяти  

поширенню ефективних нововведень та якісного реформування системи органів влади в 

цілому. Основні проблеми, пов’язані з розробкою моделі інноваційної політики органів 

публічної влади, полягають у логічному та ефективному поєднанні внутрішніх та зовнішніх 

її складових, з огляду на ієрархію чинної системи органів публічної влади. 

У майбутньому, науково-теоретичне обґрунтування побудови інноваційної моделі 

системи органів публічної влади має гуртуватись на використанні методологічного 

забезпечення технології прийняття раціонального рішення, системного та системно-

діяльнісного підходів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Проблема обмеженості власних матеріально-фінансових ресурсів, спонукає органи 

місцевого самоврядування (ОМС) не лише до пошуку нових джерел наповнення місцевих 

бюджетів, а й до розробки і використання нових ефективних методів управління соціально-

економічним розвитком адміністративно-територіальних одиниць із метою раціонального 

використання та примноження ресурсів, що перебувають у їх власності та забезпечення 

добробуту населення. Тому в управлінській діяльності ОМС виникає необхідність 

використання таких організаційно-економічних заходів, які стимулюють розвиток 

підприємництва, як явища, здатного підвищити рівень регіонального розвитку. Причинами 

необхідності активізації підприємницької діяльності є проблема зменшення кількості 

безробітних в Україні та потреба збільшення надходжень місцевих бюджетів від її 

оподаткування [1]. 

Адже, щороку близько мільйона українців отримують державну допомогу як 

малозабезпечені. При цьому в третині таких сімей є хоча б один дорослий працездатного 

віку, який не працює, а для деяких сімей державна допомога – це єдине джерело доходів. 

Питома вага молоді в віковій категорії 15-24 років у загальній кількості безробітних сягає 

30%. Причинами такої ситуації є  висока мобільність, відкритість до змін, сміливість у зміні 

та пошуку роботи з одного боку, а з іншого боку, молоді не вистачає відповідного досвіду, 

щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці. Не слід виключати лояльність 

зарубіжних іміграційних систем, які надають можливість працевлаштовуватись міжнародним 

студентам: якщо ті змогли знайти професійну роботу, в них є можливість подати документи 

на постійне проживання, і, працюючи, розвивати економіку іншої країни. Не дивлячись на 

збільшення кількості вакансій і резюме, незважаючи на збільшення дефіциту 

професіоналів, українські роботодавці не поспішають суттєво збільшувати заробітну 

плату. Існують факти дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності 

прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників не пов’язаними з 

характером роботи чи умовами її виконання [2].  

Тому організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку підприємництва в 
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Україні можуть передбачати проведення фінансових операцій із земельними ділянками 

комунальної власності шляхом надання їх в оренду, платежі по якій покриваються коштом 

допомоги безробітним на започаткування підприємницької діяльності від Фонду соціального 

страхування на випадок безробіття (ФССБ). Для цього необхідні земельні ділянки, які 

пропонуємо обрати із тих, які належать до промислових земель, тобто використовуються або 

призначені для забезпечення діяльності промислових підприємств, а також експлуатації 

об’єктів промисловості. Їх користувачами можуть виступати громадяни, як суб’єкти 

підприємницької діяльності, так як Земельним кодексом України не встановлені прямі 

обмеження з приводу набуття у власність чи в користування земельних ділянок для 

зазначених потреб.  

Сьогодні  підприємницька діяльність має стати ефективною не лише для суб’єктів, які 

її започатковують, а й для місцевих органів самоврядування на території яких такі суб’єкти 

реєструватимуться та функціонуватимуть. Адже органи місцевого самоврядування (ОМС) 

мають право залучати додаткові джерела надходжень до власних місцевих бюджетів, так як і 

право управляти своєю, вже наявною, фінансово-матеріальною базою. Наявність земель 

комунальної форми власності, як матеріального ресурсу ОМС, – дає змогу проводити 

фінансові операції із земельними ділянками з метою збільшення доходів місцевих бюджетів 

за рахунок надходжень від орендної плати за землю, земельного податку та єдиного податку 

платників 4 групи. Якщо надавати їх в оренду підприємцям, які започатковують власний 

бізнес, а також спрямувати кошти фінансової допомоги на ведення підприємницької 

діяльності від Фонду соціального страхування на випадок безробіття для оплати оренди 

чи земельного податку, то місцеві бюджети отримають додаткове джерело надходжень, а 

кількість безробітних зменшиться.   

Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування 

земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених 

Земельним кодексом України або за результатами аукціону [3]. Однак, розглядаючи право 

розпорядження землями промисловості, доцільно пам’ятати, що право на земельну ділянку із 

земель промисловості нерозривно пов’язано із правом власності на промисловий об’єкт. 

Тобто, промислові землі комунальної власності, що належать органу публічної влади, за 

умови оренди передбачатиме й експлуатацію промислових об’єктів, що на ній розташовані. 

Зауважимо, що об’єкти, які розташовані на територіях великих промислових підприємств 

(склади, ділянки, об’єкти під матеріальні бази і транспортне господарство та ін.), у зв’язку із 

скороченням виробництва сьогодні не функціонують [4]. Стосовно об’єктів, що перебувають 

у віданні військових частин, – військовим частинам або будь-яким іншим постійним 
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користувачам земельних ділянок не надано право розпоряджатися ними, так як право 

власності на ці ділянки мають ОМС [3]. Аналогічна ситуація із земельними ділянками, які 

перебувають у постійному користуванні інших відомств, установ, організацій. Жодне з них 

не використовує всі наявні у користуванні землі одночасно на сто відсотків. Міністерство 

оборони готове передавати у короткострокову оренду близько 10-15% загального обсягу 

земель (500 тис. га), які перебувають у його користуванні [5]. Обсяги надходжень місцевих 

бюджетів України від здачі в оренду 50-75 тис. га. промислових земель, що є у відомстві 

Міністерства оборони, за середньою нормативно-грошовою оцінкою 3% (907,38 тис. грн./га), 

складатиме від 1361070,00 тис. грн. до 2041605,00 тис. грн. в рік.  

Таким чином в ОМС є необхідна матеріальна база із числа об’єктів, розташованих на 

промислових землях в межах кожного регіону України, та повноваження для проведення 

законних фінансових операцій з такими об’єктами. Ефективність цих операцій 

визначатимуть обсяги додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Для цього передбачено 

обсяги фінансові допомоги для організації підприємницької діяльності від ФССБ 

спрямовувати на оплату платежів оренди по зареєстрованих підприємцях, з числа осіб, які 

були безробітними.  
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РОЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ В ПРОЦЕСІ 

РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

Оцінка ефективності митних органів у процесі реформування митної системи в Україні 

повинна стати основою для прийняття важливих управлінських рішень. Головною метою 

проведення аналізу та оцінки діяльності митних органів є порівняльна оцінка роботи служби 

загалом, а також зокрема митниць і митних постів за основними складовими фіскальних 

функцій, оцінка результативності їх діяльності, яка визначається значеннями показників, що 

відображають досягнутий результат, а також їх динамікою. 

Основні завдання аналізу фінансово-господарської діяльності митних органів, можуть 

бути зведені до перевірки виконання плану, вивчення і кількісного вимірюванню впливу 

різних чинників на виконання плану, виявлення шляхів і резервів зростання ефективності 

використання матеріально-технічної бази та людських ресурсів митних органів, а також 

розробка якісних управлінських рішень з розвитку митного адміністрування. 

Порівняльний аналіз проводиться з метою виявлення потенційних можливостей і 

резервів підвищення ефективності діяльності митного органу. При його проведенні 

застосовуються такі види економічного аналізу: порівняння звітних показників з плановими, 

з показниками діяльності за попередній період, використання відносних показників, 

виявлення чинників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, що визначають вплив і 

ступінь впливу на зміну результативного показника. 

Економічний аналіз господарської діяльності митних органів включає в себе аналіз 

використання людських ресурсів, аналіз матеріально-технічної бази, аналіз виконання 

кошторису витрат на утримання митниць, аналіз фінансового стану митного органу, аналіз 

результатів діяльності митних органів, аналіз ризиків митних органів. При проведенні 

аналізу застосовуються методи порівняння, абсолютних і відносних різниць, ланцюгових 

підстановок, факторний аналіз, метод коефіцієнтів. 

В ході проведення аналізу використання людських ресурсів, вивчається динаміка 

показників ефективності праці, впливу на них зовнішніх і внутрішніх факторів, виявляються 

резерви підвищення ефективності діяльності роботи митних органів за рахунок. 

Інформаційним джерелом для проведення аналізу є статистична звітність, дані 

бухгалтерського та управлінського обліку. В процесі аналізу розраховують такі показники як 
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коефіцієнт прийому і звільнення працівників в митних органах, загальної плинності кадрів,  

ефективності роботи у розрахунку на одного працівника. 

Аналіз матеріально-технічної бази передбачає вивчення динаміки показників, 

пов'язаних з активами митних органів, впливу на них зовнішніх і внутрішніх чинників, 

виявлення резервів підвищення ефективності діяльності митних органів за рахунок 

раціонального використання активів. Інформаційним джерелом для проведення аналізу 

активів є бухгалтерська звітність і внутрішньогосподарський облік інформація. В ході 

аналізу розраховують такі показники як коефіцієнт надходження і вибуття активів митних 

органів, фондовіддачі, фондомісткості, рентабельність активів. 

Аналіз виконання кошторису витрат на утримання митниці спрямований на вивчення 

динаміки витрат як в цілому, так і в розрізі окремих їх видів, впливу на них внутрішніх і 

зовнішніх факторів, а також виявлення та узагальнення резервів скорочення витрат митних 

органів. Інформаційним джерелом для проведення аналізу витрат є бухгалтерська звітність, 

дані бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарська інформація. У процесі аналізу 

розраховують питому вагу окремих витрат в загальній їх сумі, а також в інших показниках 

діяльності митних органів. 

Аналіз фінансового стану митного органу проводиться для вивчення динаміки 

показників, що характеризують фінансовий стан митних органів, впливу на них внутрішніх і 

зовнішніх факторів, а також виявлення резервів поліпшення фінансового стану митних 

органів. Інформаційним джерелом для проведення аналізу фінансового стану є бухгалтерська 

звітність, дані бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарська інформація. У процесі 

аналізу розраховують різні коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан митних органів. 

Аналіз ризиків митних органів виявляє ризики, пов'язані із здійсненням митної 

діяльності, вплив різних чинників на виникнення ризиків, а також виявлення резервів 

запобігання ризиків при здійсненні митної діяльності. 

Перш за все, аналіз проводиться для підготовки варіантів управлінських рішень і 

пропозицій щодо вдосконалення діяльності митних органів. Результати аналізу діяльності 

митних органів дозволяють оцінити потенційні можливості митного органу, а також 

своєчасно відреагувати на зміни умов зовнішньоекономічної діяльності в регіоні. 

Як показує практика, найбільш конструктивні пропозиції щодо підвищення 

ефективності діяльності митного органу вносяться регіональними митними органами []. З 

цієї причини практична участь в розробці методики оцінки ефективності фінансово-

господарської діяльності митних органів повинна бути сконцентрованою саме на місцях. 

На сьогодні виділяють декілька основних резервів підвищення ефективності діяльності 

митних органів за рахунок поліпшення результатів їх діяльності. В першу чергу, це 
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створення комплексної системи індикаторів, які відображали б виконання працівниками 

митних органів своїх посадових обов'язків і ступінь досягнення ними поставлених цілей. Це 

дозволить сфокусувати їх увагу на основних пріоритетах стратегії реформування митних 

органів. Також, завдяки використанню системи індикаторів, стає можливим забезпечення 

фінансування переважно стратегічно важливих пунктів пропуску в місцях проходження 

міжнародних транспортних коридорів. Шляхом зниження часу оформлення вантажу одного 

декларанта, стає можливим збільшення пропускної здатності в місцях пропуску товарів через 

митний кордон. Це дозволить мінімізувати витрати митних органів та збільшить 

надходження митних платежів до бюджету. Пропускна здатність може бути збільшена в 

результаті активного застосування в роботі митних органів таких інструментів, як попереднє 

інформування, електронне декларування товарів, системи управління ризиками. 

Зниження рівня скоєння правопорушень можливо шляхом надання громадянам 

інформації про зміни в законодавстві, збільшенні розмірів санкцій за вчинення 

неправомірних дій, а також вдосконалення системи митного контролю, в тому числі і після 

випуску товарів. 

Результати діяльності митних органів можуть бути поліпшені за рахунок скорочення 

плинності кадрів, планування кадрового резерву, зростання професійного рівня кадрів і 

зміцнення службової дисципліни, спеціалізації співробітників на виконуваних операціях. 

Оптимізація роботи з іншими контролюючими органами на кордоні дозволить 

прискорити здійснення митних операцій в пунктах пропуску, знизити витрати для бізнесу та 

мінімізувати рівень корупції. Важливо впроваджувати в роботу митних органів нові 

інформаційні технології для взаємозв'язку з іншими відомствами (наприклад, обмін 

документацією щодо різних видів контролю в пунктах пропуску з прикордонною службою). 

Таким чином, основними завданнями аналізу і оцінки діяльності митних органів є: 

наукове обґрунтування, виявлення і оцінка відхилень звітних показників від планових, зміна 

цих показників в динаміці і визначення причин допущених відхилень; оцінка ефективності 

використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів митних органів; виявлення і 

вимір резервів підвищення ефективності діяльності митних органів; розробка заходів щодо 

впровадження виявлених резервів; узагальнення інформації для прийняття оптимальних 

управлінських рішень. Аналіз дозволяє оцінити не тільки ефективне використання 

ресурсного потенціалу митних органів, а й обґрунтованість витрачання бюджетних коштів. 
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ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Ефективне функціонування банківської системи є однією з головних умов розвитку 

економіки. В сучасних умовах банківська система України, з одного боку, демонструє 

прибутковість, з іншого – якість кредитного портфеля, особливо в державних банках, є 

надзвичайно низькою. Враховуючи нестабільність економічного розвитку України, 

невизначеність економічного та політичного курсу, а також загальносвітове економічне 

сповільнення існує ризик формування нової кризи в банківському секторі України. Саме 

тому важливим є регулярний аналіз фінансового стану банків, з метою вчасного визначення 

кризоутворюючих факторів та «слабких» точок банківської системи та напрацювання 

відповідних заходів реагування.  

 Останнім  часом простежується певне покращення у фінансовому стані банків 

України. За весь період свого функціонування, починаючи з 1991 року, банківська система 

України у 2019 році отримала найбільший прибуток (59634 млн грн) і мала найвищі 

показники рентабельності (ROE = 34,15%; ROA = 4,35%) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рентабельність капіталу банківського сектору України, % 

Показники  2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Рентабельність 

капіталу (ROE) 
-51,9  - 116,7 - 15,8 14,7 34,2 

Рентабельність 

активів (ROA) 
-5,5  -12,6 -1,9 1,7 4,4 

Мультиплікатор 

капіталу (MK), 

рази 

12,1  9,3 8,2 8,7 7,9 

Маржа 

прибутку (MP) 
-80,1  -212 -31,7 18,5 43,2 

Доходність 

активів (DA) 
6,81  6,0 6,1 9,1 10,1 

Джерело:  розроблено автором за даними [ 2,3 ] 

Високі показники прибутковості банківського сектору в 2019 році насамперед були 

обумовлені високоприбутковою діяльністю Приватбанку, прибуток якого склав 32609 

млн грн., або 54,7% від загальної суми прибутку по системі банків України [2]. А також 

зменшенням резервів на покриття ризиків за активними операціями на 64376 млн грн., або на 

11,6%. 
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В умовах високої прибутковості банки демонстрували й високий рівень ліквідності 

(табл. 4), про що свідчить значення нормативу коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма 

валютами (не менше 100 %) ( LCRвв) та в іноземній валюті (LCRів). Станом на 01.01.2020 р. 

у 24 банків значення нормативу LCRвв (норма - не менше 100 %) було в інтервалі від 85 % 

до 200%, а в 51 банку (68% від загальної кількості) – від 200% до 6200%. Медіана LCRвв по 

системі банків склала 265,9% . 

В умовах загрози світовї фінансово-економічної кризи банківська система України як 

ніколи має високий рівень капіталізації. Нормативи капіталу по системі банків України 

майже вдвічі перевищують нормативні значення. Норматив достатності (адекватності) 

регулятивного капіталу, Н2 (не менше 10) по системі банків на 01.01.2020 р. становив 

19,66%, норматив достатності основного капіталу, Н3 (не менше 7 %) – 13,5 %. Банки за 

участю держави, на які припадає більше 60% загальних активів, також дотримуються 

нормативів ліквідності та капіталу з певним перевищенням нормативних значень [4]. 

Демонструючи певну стабільність, покращення показників прибутковості, ліквідності 

та капіталізації, зберігалася низька кредитна активність банків, скоротилося кредитування 

економіки. Так, обсяг кредитів, наданих клієнтам, за 2019 рік скоротився на 85321 млн грн., 

або на 7,6%, а кредити, надані суб’єктам господарювання, зменшилися за рік на 97051 млн 

грн, або на 10,6% (табл. 2). Водночас простежується помірне зростання обсягів кредитування 

фізичних осіб, які збільшилися за 2019 рік на 9902 млн грн., або на 5,0%. Натомість активно 

продовжували зростати вкладення в цінні папери та довгострокові інвестиції, які за рік 

збільшилися на 58328 млн грн., або на 12,1% і на 01.01.2020 р. становили 538943 млн грн, з 

них ОВДП – 367061 млн грн , або 18,5% від загальних активів (на 01.01.2010 р. – 2,5%). 

Зауважимо, що в умовах скорочення кредитування економіки, досить високими темпами 

зростали кошти на їх рахунках, за 2019 р. рік збільшилися на 91789 млн грн., або на 22,6%. 

Кошти фізичних осіб також збільшилися на 44135 млн грн., або на 8,7%, що свідчить про 

певне відновлення довіри до банків. Збереження такої моделі поведінки банків, орієнтація на 

вкладення в цінні папери, в т.ч. в ОВДП, та довгострокові інвестиції, зростання ризику 

концентрації банківських операцій в державних банках, може негативно вплинути на 

фінансовий стан та результативність діяльності банків в контексті ефективного виконання 

властивих для них функцій. 

Зниження  ділової активності і відновлення ресурсної бази у посткризовий період не 

дозволило вирішити одну з ключових структурних проблем банківської системи України – 

зменшення розриву між кредитами та коштами, залученими від суб’єктів господарювання, 

так званої «кредитної ями», що створює загрозу фінансовій стабільності банківської системи 

України [1] . І хоча за 2019 р. розрив за активно-пасивними операціями суб’єктів 
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господарювання скоротився майже вдвічі (з 4,1 до 2,2), обсяг кредитів, наданих суб’єктам 

господарювання перевищує суму коштів на їх клієнтських і депозитних рахунка на 323864 

млн грн., що в 2,2 раза більше за регулятивний капітал банків України [2]. наявність значної 

«кредитної ями» свідчить про функціонування банків у режимі спекулятивного фінансування 

та відсутність здорової фінансової основи для збалансованого економічного зростання в 

Україні 

Необхідність удосконалення ризик-орієнтованого нагляду свідчать і високі кредитні 

ризики та низька якість кредитних портфелів банків. Так, хоча протягом останніх років 

простежувалася тенденція зниження рівня непрацюючих кредитів (NPL), як в цілому по 

банківській системі, так і за групами банків, в той же час банкам не вдалося суттєво знизити 

кредитний ризик. Так, станом на 01.01.2020 р. значення показника частки NPL дещо 

поліпшилось порівняно з початком 2019 року, знизившись до рівня 48,4 %. Відповідне 

покращення спостерігається по всіх складових банківської системи: загалом по державних 

банках частка NPL знизилась до 63,5 % (у т.ч. по ПАТ КБ «Приватбанк» – до 78,4 %), по 

банках іноземних банківських груп – до 32,5 %, по приватних банках з українським 

капіталом – до 18,6 % (табл.1). 

Таблиця 1  

Динаміка якості кредитного портфелю (частка непрацюючих кредитів NPL) 

українських банків у 2019 р. 

  01.01.2019 р. 01.04.2019 р. 01.07.2019 р. 01.10.2019 р. 01.01.2020 р. 

Банки з 

державною 

часткою, %  

67,9  65,2  65,4  63,7  63,5  

у т.ч. 

«Приватбанк», %  
83,4  82,4  81,5  80,7  78,4  

Банки іноземних 

банківських груп, 

%  

38,5  39,2  36,9  34,1  32,5  

Банки з 

приватним 

капіталом, %  

23,0  21,7  21,4  20,2  18,6  

В цілому по 

банківській 

системі, %  

52,9  51,7  50,8  48,9  48,4  

Джерело: [2] 

Аналіз стану банківського сектору України засвідчив,  що  функціональність 

банківського сектору як головного інструменту перерозподілу фінансових ресурсів, що 

формуються в економіці, в Україні є вельми обмеженою [5]. Втрата такого важливого 

інструменту суттєво обмежує структурну адаптивність національної економіки, занижує 

продуктивність економіки порівняно з потенційно можливою. Збереження високих 
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потенційних ризиків нестабільності банківського сектору обмежує можливості провадження 

проактивної грошово-кредитної політики. 

Негативними чинниками досягнення стійкості фінансової системи залишаються: вкрай 

повільне відновлення банківського кредитування, висока питома вага проблемних кредитів у 

кредитному портфелі банків, значний обсяг неповернутих кредитів рефінансування, висока 

питома вага валютних активів і пасивів, відволікання ресурсів банківської системи у 

державні цінні папери; слабкі темпи нарощення прибутковості та капіталізації банківської 

системи. Пріоритетами грошово-кредитної політики Україні мають бути, зокрема: 

оздоровлення проблемного кредитного портфелю банків, переорієнтація напряму 

банківських інвестицій з державних цінних паперів на кредитування суб’єктів 

господарювання, зростання обсягу банківських вкладів як основного джерела ресурсів для 

банківських кредитів, відновлення капіталізації банківської системи, повернення втрачених 

державою коштів, які були надані банкам у вигляді рефінансування; зниження валютних 

ризиків шляхом оздоровлення валютної структури банківських активів і пасивів. 
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В умовах постійних змін та ускладнення середовища, в якому функціонують 

підприємства, значна їх кількість підприємств опиняється в кризовому стані, який може 
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загрожувати банкрутством. Потенційна можливість виникнення кризових явищ на будь-

якому етапі життєвого циклу підприємства вимагає вживати своєчасні заходи щодо їх 

попередження та подолання. Запізнілі антикризові заходи можуть спричинити поглиблення 

кризи аж до банкрутства. Складність і багатогранність розвитку кризових явищ та їх впливу 

на функціонування підприємств вимагає стратегічного підходу до антикризового управління. 

Чим раніше підприємство виявить ознаки кризи і розпочне вживати антикризові 

заходи, тим успішнішим є результат антикризового управління. Крім цього, раннє виявлення 

ознак кризи і своєчасне застосування антикризових заходів дає змогу зменшити витрати на 

подолання кризи. З поглибленням кризи підприємства можливість її подолання за рахунок 

внутрішніх джерел зменшується (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вплив розвитку кризи підприємства на можливість її подолання та розмір 

витрат на антикризове управління 

Згідно з українським законодавством до заходів щодо запобігання банкрутству 

боржника відносять  санацію до порушення справи про банкрутство і санацію, що 

здійснюється в ході порушення справи про банкрутство.  

Санація боржника до порушення справи про банкрутство - це система заходів щодо 

відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, 

акціонер) боржника, власник майна боржника, кредитор боржника, інші особи з метою 

запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, 

управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів [1].  

Можливість подолання 
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При виборі антикризової стратегії та відповідних процедур необхідно враховувати такі 

фактори, як фаза розвитку підприємства, причини кризи, кризові симптоми та їх діагностика, 

глибина кризи, тривалість кризи, поточна стратегія компанії та її адаптація до 

навколишнього середовища, поточна економічна ситуація, конкурентна позиція, 

організаційна структура, структура витрат та цін [2, с. 27]. Основними принципами системи 

стратегічного антикризового менеджменту підприємств, що перебувають у кризовому стані, 

можна вважати: ранню діагностику кризи, швидку реакцію на кризові явища, адекватність 

реакцій на реальні фінансові загрози банкрутства, досягнення загального потенціалу з метою 

подолання кризи [3, с. 49]. До особливостей антикризового управління, врахування яких 

підвищує ефективність управлінських та регуляторних механізмів стратегії управління 

підприємством, можна віднести гнучкість і адаптивність, здатність до диверсифікації та 

ситуаційного реагування [4, с. 167].  

При отриманні ранніх ознак, що сигналізують про наявність кризи, підприємство 

повинно мати можливість проведення превентивних заходів з метою недопущення 

банкрутства. Стратегія повинна передбачити наявність інструментів раннього попередження 

про ризики і загрози. Глибокий кризовий стан вимагає реактивних (надзвичайних) заходів 

оздоровлення підприємства і запобігання банкрутству. Крім ліквідації і банкрутства, 

найбільш поширеними стратегіями антикризового менеджменту є захисна і наступальна.  

Захисна стратегія передбачає стабілізацію кризи за рахунок внутрішніх резервів (скорочення 

витрат, реструктуризація активів). Наступальна стратегія передбачає суттєві 

реструктуризаційні зміни, зміцнення підприємства за рахунок зовнішніх інвестицій,  

посилення в довгостроковій перспективі конкурентних переваг. 

Усунення неплатоспроможності може забезпечується двома способами: 

- зменшенням розміру поточних зовнішніх і внутрішніх фінансових зобов'язань 

організації в короткостроковому періоді, прийняттям на себе менших за обсягом нових 

зобов'язань; 

- збільшенням суми грошових коштів, що забезпечують погашення прострочених і 

виконання термінових зобов'язань. 

Чинне законодавство України основними джерелами фінансового оздоровлення 

кризових підприємств визначає: 

- відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; 

- виконання зобов’язання боржника третіми особами; 

- ліквідація дебіторської заборгованості; 

- збільшення статутного капіталу боржника; 

- продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного майнового комплексу; 
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- виконання зобов’язань боржника власником боржника та його відповідальність за 

невиконання взятих на себе зобов’язань; 

- одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які 

звільняються згідно з планом санації; 

- одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит [1]. 

Емісія акцій та облігацій акціонерного товариства - боржника здійснюється виключно 

для переведення зобов’язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

З метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів 

план санації може передбачати відчуження всього або частини майна боржника, якщо воно 

становить єдиний майновий комплекс чи кілька єдиних майнових комплексів, шляхом 

заміщення активів. 

Боржники повинні бути в змозі вирішувати свої фінансові труднощі в різні моменти 

часу і різні засоби, які відповідають їх конкретним потребам і у їхніх кредиторів. 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Пріоритетною метою соціально-економічного розвитку України є перетворення її на 

європейську державу з високим рівнем добробуту населення. Для цього необхідно провести 

реформу національної економіки – збільшити ВВП, знизити інфляцію, роздержавити 

власність, використати всі переваги своєї участі у СОТ. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text
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Європейський вибір України зумовлений усвідомленням інтеграції як фактора 

сприяння державній незалежності, безпеці, політичній стабільності, економічному розвитку, 

інтелектуальному прогресу. Інтеграція України до європейської спільноти дасть можливість 

нашій державі прискорити культурне відродження, зміцнити демократію, забезпечити 

верховенство права та ринкові засади в економіці [4]. 

Конкретною формою прояву реформ в Україні повинна стати ефективна фінансова 

політика, оскільки вона має великий вплив на економічний розвиток держави загалом і 

зовнішньоторговельні зв’язки зокрема. В умовах  «відкритості економіки» фінансова 

політика повинна враховувати фіскальний, монетарний та кредитний пріоритети.  

На сучасному етапі економічного розвитку державна фінансова політика повинна 

бути націлена на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та стабілізацію 

макроекономічних показників у країні. Тому її головним завданням є забезпечення реалізації 

стратегічних державних програм соціально-економічного розвитку фінансовими ресурсами. 

Реформа фінансової політики, на нашу думку має базуватися на:  

- фінансовому законодавстві; 

- системі форм і методів мобілізації фінансових ресурсів (найважливішими з яких є 

податки); 

- перерозподілі фінансових ресурсів між окремими верствами населення, галузями 

діяльності, регіонами країни;  

- структурі доходів і видатків державного і місцевих бюджетів;  

- врахуванні дії економічних законів розвитку суспільства; 

- вивченні та використанні досвіду попередніх етапів формування національної 

економіки;  

- врахуванні специфіки зовнішньоторговельних відносин;  

- використанні принципу комплексності у розробці фінансово-економічних програм. 

Отже, реформування фінансової політики визначає перспективи розвитку всіх 

секторів економіки. В кожній країні форми і методи проведення фінансової політики 

залежать від історичних умов, рівня економічного розвитку, національних традицій та інших 

чинників.  

Зазначимо, що прийняття та запровадження вимог Європейського Союзу щодо 

реформування фінансово-економічної системи нашої держави матиме відчутний вплив на 

економічні інтереси багатьох суб’єктів економічної діяльності. А як відомо, виявлення 

інтересів зацікавлених сторін і знаходження їхнього оптимального балансу – неодмінна 

умова для об’єднання всіх сторін у процесі руху до вільної торгівлі фінансовими послугами з 

ЄС та отримання тих вагомих переваг, які вона надасть загалом. Наведемо найбільш суттєві 
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наслідки, що матиме реформування фінансового сектору для населення, бізнесу, фінансових 

установ, держави і регуляторних органів, економіки загалом (табл.1.). 

Таблиця 1. 

Вплив фінансового реформування України на інтереси суб’єктів економіки 

Суб’єкти економічної 

діяльності 

Позитивні наслідки Негативні наслідки 

Домашні господарства - поліпшення умов доступу до кредитів; 

- збільшення спектра фінансових послуг; 

- підвищення якості та культури послуг; 

- підвищення конкуренції серед фінансових установ у 

боротьбі за клієнтів. 

- скорочення чисельності 

працюючих; 

- жорсткіші умови праці. 

Бізнес, ФПГ - поліпшення умов доступу до кредитів; 

- прозорі механізми залучення інвестиційних 

ресурсів;  

- захист прав інвесторів; 

- розширення спектра фінансових послуг; 

- підвищення якості та культури послуг; 

- посилення конкуренції серед фінансових установ у 

боротьбі за клієнтів. 

- розкриття структури власності; 

- зміна організаційно-правових 

форм діяльності (для ЗАТ); 

- посилення ризиків втрати 

контролю 

над бізнесом. 

Фінансові установи - підвищення рівня корпоративного управління; 

- поліпшення доступу до потужних фінансових 

ресурсів; 

- зниження вартості ресурсів; 

- зниження системних ризиків; 

- захист прав інвесторів; 

- зменшення залежності від ФПГ і пов’язаних осіб; 

- поліпшення технологій і стандартів надання послуг; 

- спрощення процедур виходу на ринок ЄС. 

- підвищення рівня конкуренції на 

ринку; 

- розкриття структури власності; 

- зміна організаційно-правових 

форм діяльності (для власників 

ЗАТ іТОВ); 

- посилення ризиків втрати 

контролю над бізнесом; 

- вихід з ринку тих, хто не 

витримає конкуренції. 

Держава і регуляторні 

органи 

- вдосконалення процедур нагляду та контролю; 

- поліпшення загального стану систем, що 

регулюються; 

- більша прозорість ринків фінансових послуг. 

- витрати на проведення реформ; 

- витрати на гармонізацію 

правового поля з нормами ЄС; 

- слабкий контроль за філіями 

іноземних фінансових установ; 

- скасування збору за безготівковий 

обмін валют до пенсійного фонду; 

- сплата податків філіями 

іноземних фінансових установ до 

бюджетів країн розміщення 

головних офісів. 

Економіка загалом - поліпшення доступу до потужних і дешевих 

ресурсів; 

- збільшення прямих іноземних інвестицій; 

- підвищення якості українського законодавства; 

- інституційний розвиток і розвиток інфраструктури; 

- розвиток фондового ринку; 

- розвиток недержавного пенсійного забезпечення; 

- вдосконалення страхового ринку; 

- вдосконалення боротьби з відмиванням коштів. 

- зменшення державних 

можливостей контролю над 

розвитком фінансових інституцій; 

- збільшення залежності від 

зовнішніх чинників; 

- збільшення банкрутств серед тих, 

хто не витримає жорсткішої 

конкуренції. 

Джерело: [2] 

Таким чином, як видно з поданої таблиці, попри наявність окремих негативних 

впливів, що можуть бути мінімізовані, вплив впровадження фінансових реформ на економіку 

загалом позитивний. 
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ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ НАДАННЯ 

Відповідно до ст. 96 Бюджетного кодексу України субвенції є одним із видів 

міжбюджетних трансфертів, які можуть надаватися як з Державного бюджету місцевим 

бюджетам, так і між місцевими бюджетами. Особливістю субвенцій є виключно цільовий 

характер, кошти можуть використовуватись лише на певну мету. Так, однією із субвенцій, 

яка може бути надана з Державного бюджету України до місцевих бюджетів, освітня 

субвенція (рис.1).  

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам затверджені постановою КМУ від 14 січня 2015 року № 6 [2]. Механізм надання 

освітньої субвенції, визначений у цьому Порядку, не суперечить ст. 103
2 

БКУ [3]. 

Головним розпорядником субвенції є МОН. Розпорядники субвенції за місцевими 

бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства. 

Одержувачами субвенції можуть бути приватні заклади загальної середньої освіти які 

мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти; які 

розпочали провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти до 1 вересня 

року, що передує плановому бюджетному періоду; щодо яких не порушено справи про 

банкрутство та не прийнято рішення про визнання їх банкрутом; які не перебувають у стадії 

ліквідації. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF
https://i.factor.ua/ukr/law-52/section-286/article-24271
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Рис.1. Напрямки спрямування  освітньої субвенції [1] 

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках 

відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з 

урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази 

закладів та установ освіти, зазначених у цьому пункті. Залишки можуть спрямовуватися 

насамперед на такі видатки: 

- придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної 

середньої освіти, які будуть оптимізовані / об'єднані / реорганізовані; 

- оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої 

освіти, які оптимізовані / об'єднані / реорганізовані або які повністю укомплектовані і до 

яких будуть довозиться учні закладів загальної середньої освіти; 

- придбання підручників і посібників (у тому числі електронних) для закладів освіти; 
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- оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, 

математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами 

навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп'ютером, 

мультимедійний проектор, під'єднаний до комп'ютера вчителя, учнівське комп'ютерне 

обладнання, програмне забезпечення, комутаційне обладнання тощо), навчальним 

обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи; 

- здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки; 

- підключення закладів освіти до Інтернету, насамперед у сільській місцевості; 

- будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, капітальний та поточний 

ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, в яких початкову освіту 

здобувають не менше 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним обладнанням та 

розроблення відповідної проектної документації. 

В адміністративно-територіальній одиниці (район, місто обласного значення, м. Київ), 

у закладах освіти яких допущена заборгованість із заробітної плати, строк виплати якої 

пройшов, субвенція спрямовується першочергово на обов'язкові виплати із заробітної плати 

працівникам. 

Видатки, пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників кожної бюджетної 

установи зазначеної адміністративно-територіальної одиниці, а також незахищені видатки 

здійснюються виключно після ліквідації заборгованості із заробітної плати, строк виплати 

якої пройшов. 

До погашення такої заборгованості розпорядники бюджетних коштів не беруть 

бюджетні зобов'язання та не проводять платежі на видатки, пов'язані із стимулюванням, 

преміюванням працівників, та на інші незахищені видатки. 

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі 

зазначених закладів та установ освіти. 

 У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 

відсотка загального обсягу субвенції. 

Схематично рух коштів освітньої субвенції відображено на рис. 2.  

Одержувачі щомісяця до 8 числа подають відомості про контингент учнів (за рівнями 

загальної середньої освіти), які здобувають загальну середню освіту в закладі освіти (станом 

на 5 число місяця). 

На підставі даних про контингент учнів розпорядник субвенції щомісяця розподіляє та 

доводить до одержувачів у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань. 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170094?ed=2017_02_14&an=25
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp170094?ed=2017_02_14&an=25
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Рис. 2. Рух коштів освітньої субвенції 

Щомісячні бюджетні асигнування на одного учня приватного закладу загальної 

середньої освіти не можуть перевищувати середньомісячну суму видатків на такого учня, яка 

розрахована для відповідної області та м. Києва на відповідний рік згідно з формулою 

розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1088 [4]. 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у відомостях про 

контингент учнів, які здобувають загальну середню освіту в приватному закладі загальної 

середньої освіти, несуть керівники таких закладів. 

У разі встановлення контролюючими органами або судом факту використання 

одержувачем коштів субвенції з порушенням вимог законодавства, зокрема вимог щодо 

подання ним достовірної інформації про контингент учнів, кошти в сумі, що використані з 

таким порушенням, протягом одного місяця повертаються до відповідного місцевого 

бюджету, надання бюджетних коштів одержувачу припиняється і не надається протягом 

наступного бюджетного періоду. 

Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами 

здійснюється Кабінетом Міністрів України. 

Не допускається спрямування субвенції на: 

- закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані з оплатою видатків, 

зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов; 

- оплату посередницьких послуг; 

- здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку. 

Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в законі про Державний 

бюджет України на відповідний рік.   

 Відповідні місцеві ради мають право: 



189 

- передавати кошти субвенції та залишки субвенції минулих років у вигляді 

міжбюджетного трансферту іншим місцевим бюджетам; 

- перерозподіляти у межах відповідного місцевого бюджету кошти субвенції між 

відповідними типами закладів та установ освіти, що визначені у статті 103
2
 Бюджетного 

кодексу України, для забезпечення в повному обсязі обов'язкових виплат на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічним працівникам; 

- розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними 

рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих 

бюджетів оплату поточних та капітальних видатків закладів та установ освіти, що визначені 

у статті 103
2
 Бюджетного кодексу України, включаючи погашення бюджетних зобов'язань 

минулих років, узятих на облік в органах Казначейства. 

Казначейство двічі на місяць до 10 та до 25 числа перераховує субвенцію на рахунки 

місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету.  

Обласні державні адміністрації здійснюють розподіл обсягу субвенції, що 

спрямовується приватним закладам загальної середньої освіти, між бюджетами міст 

обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад пропорційно контингенту 

учнів таких закладів, який застосовується для розрахунку обсягу освітньої субвенції. 

Органи Казначейства перераховують щомісяця до 15 числа на підставі платіжних 

документів, підготовлених облдасними державними адміністраціями, кошти на рахунки 

бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних 

територіальних громад, відкриті в органах Казначейства. 

Обласні та Київська міська державні адміністрації подають щомісяця до 10 числа МОН 

звіт про використання субвенції. 

МОН до 20 числа кожного місяця інформує Міністерство фінансів про використання 

субвенції. 

Список літератури: 

1. Освітня субвенція — лише для педагогічних працівників. URL :  

https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2020/august/issue-29/article-109976.html. 

2. Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам: Постанова КМУ від 14 січня 2015 року № 6. URL : 

https://ips.ligazakon.net/document/view/KP150006?an=1 

3. Бюджетний кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text 

4. Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами: Постанова КМУ від 27 грудня 2017 року № 1088. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1088-2017-п#Text 

https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2020/august/issue-29/article-109976.html
https://ips.ligazakon.net/document/view/KP150006?an=1


190 

Клепанчук Ольга Юріївна 

к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту 

факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівській національний університет імені Івана Франка 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ 

Глобалізація визначається як зростаючий ступінь інтеграції країн у всьому світі, вона 

обумовлена, насамперед, торговельними й фінансовими потоками, а також рухом робочої 

сили й технологій через міжнародні кордони. Вплив глобалізаційних процесів на економіку 

переш за все характеризується діяльністю транснаціональних корпорацій та міжнародним 

рухом капіталів, що призводить до поглиблення співробітництва та посилення взаємодії 

України іншими країнами. Глобалізація як явище економічного та суспільного характеру має 

позитивні так і негативні сторони і потребує ґрунтовного дослідження. 

Глобалізація на світовому рівні визначається економічними взаємозв’язками між 

країнами, який зростає та відбивається на зустрічних потоках товарів, послуг, капіталу та 

ноу-хау, що постійно збільшуються. Основною рисою процесу глобалізації є формування 

глобально функціонуючого виробничого процесу, серцевиною якого є сформовані 

інтернаціоналізовані відтворювальні цикли – ядра, які виступають своєрідним локомотивом 

світового господарства. В межах цих циклів формується світовий дохід, перерозподіл якого є 

головним стратегічним орієнтиром і основою зовнішньої політики будь-якої держави.[1] 

Головними ознаками, виокремлення яких є ключем до визначення сутності глобалізації 

економіки є:  

 взаємопроникнення національних економік та посилення їхньої взаємозалежності;  

інтернаціоналізація світового господарства, що відбувається під переважаючим впливом 

поглиблення міжнародного поділу праці;  

 зниження можливостей окремих національних держав формувати незалежну 

економічну політику; 

  збільшення обмінних масштабів та їхня інтенсифікація; 

  виділення єдиного комплексу зв’язків та становлення нової конфігурації світової 

економіки;  

 стандартизація економіки світу щодо ціннісних орієнтирів, принципів 

функціонування, що відбувається під впливом товарного обміну, руху робочої сили, обміну 

капіталом тощо. 

Для розвинутих економік позитивний вплив глобалізації проявляється у зростанні 

обсягів зовнішньої торгівлі в результаті поглиблення спеціалізації країн. Оскільки 

національні корпорації промислово розвинених країн володіють сучасними технологіями та 
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ефективним менеджментом, лібералізація торгівлі сприяє розширенню ринків збуту і, як 

наслідок, обсягів зовнішньої торгівлі країн. До цього додається експансія національного 

капіталу на закордонні ринки. Ринки капіталу розвинених країн, як правило, 

характеризуються надлишком капіталу та низькою дохідністю його використання в той час, 

коли в менш розвинених країнах спостерігається дефіцит капіталу та, відповідно, висока 

дохідність його використання. Лібералізація інвестиційних режимів, що супроводжує 

процеси глобалізації, дає можливості для національного капіталу промислово розвинених 

країн розширити сфери діяльності за рахунок інших країн і підвищити ефективність його 

використання.[2] 

Попри суттєве відновлення української економіки за останню пару років, західні 

інвестори й аналітики, як і раніше, вважають її однією з найбільш уразливих серед економік, 

що розвиваються, до погіршення настроїв на фінансових ринках. Основна причина – у 

високому борговому навантаженні та залежності від зовнішнього фінансування. Сума 

обслуговування державного зовнішнього боргу в 2020 році зростає більш ніж на чверть, до 

$6,2 млрд. Золотовалютні резерви, хоч і виросли до рекордних за останні дев'ять років 

значень у $26 млрд на кінець січня, як і раніше, залишаються недостатніми за відношенням 

до валового зовнішнього боргу, покриваючи його лише на 20%. [3] 

Виплати з валового зовнішнього боргу і дефіцит рахунку поточних операцій загалом 

можуть скласти понад 60% від золотовалютних резервів цього року. І на додачу, багато 

інвесторів вважають, що торішнє зміцнення на 19% зробило гривню переоціненою, що 

передбачає високу ймовірність корекції вниз. Погіршує ситуацію і постійне відкладання 

угоди України і МВФ – спочатку очікуване у вересні, підписання програми може відбутися, 

за найсприятливішим сценарієм, не раніше пізньої весни. Однак поки що залишаються 

невиконаними дві ключові передумови угоди – відкриття ринку землі і гарантія 

неповернення ПриватБанку колишнім власникам. [3] 

Перебування України в групі найбільшого ризику означає, що в період ринкової 

турбулентності країна однією з перших відчує на собі погіршення умов із залучення 

зовнішнього фінансування. 

В першу чергу, падають шанси України найближчим часом ще раз успішно розмістити 

єврооблігації. Крім того, може різко скоротиться приплив іноземних інвестицій в гривневі 

цінні папери – фактор, який минулого року не тільки допоміг отримати додаткові 

надходження в бюджет, а й істотно зміцнив гривню. Ще один наслідок – зміна настроїв на 

валютному ринку. Тому навіть якби не сталося коронавірусної кризи, з високою вірогідністю 

динаміка головних глобальних макроекономічних показників України демонструвала б 

тенденцію до зниження, значною мірою саме внаслідок відходу від набутих економічних 
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свобод і певного відтворення протекціоністських напрямів дій. А тому й антикризова чи 

стабілізаційна політика повинні мати значно ширший характер, ніж лише протидії 

коронавірусу, і значною мірою спрямовуватись на відновлення лібералізаційних процесів. 
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МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ ЗА КЛІЄНТА НА 

ПЕРВИННОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 

Незважаючи на сьогоднішній активний розвиток ринку комерційної нерухомості в 

Україні, простежується тенденція наближення ринку до стадії насичення, що 

супроводжуватиметься зниженням попиту, посиленням конкуренції, скороченням 

прибутковості і привабливості комерційної нерухомості серед інвесторів. Тому девелопери 

вже сьогодні замислюються над тим, наскільки виправдані такі прогнози, які нові горизонти 

відкриваються перед ними та інвесторами в нерухомість, як зберегти 

конкурентоспроможність своїх об’єктів нерухомості.  

Сьогодні у боротьбі за покупця маркетингова політика вітчизняних будівельних 

компаній, безумовно, стала більш гнучкою і характеризується появою більшої кількості 

вигідних і акційних цінових пропозицій, а також схем розтермінування при покупці 

нерухомості. Будівельні компанії частіше переходять на плаваючий графік оплати 

придбаного покупцями житла. 

Важливо наголосити на тому, що за сучасних умов маркетингова стратегія – це процес 

планування й реалізації ефективних маркетингових дій та заходів, які підпорядковані 

досягненню поставлених перед підприємством цілей в результаті оптимізації ресурсів. 

Головними цілями стратегії боротьби за клієнта на ринку нерухомості, звичайно, є: 

виявлення та задоволення існуючих (явних та латентних)  та потенційних потреб споживача; 

збільшення обсягу продажу; підвищення прибутковості операцій; збільшення частки ринку; 

якісного збільшення клієнтського портфелю; збільшення обсягу замовлень. Відповідно, і 

формування стратегії  комплексного застосування маркетингових інструментів порвинно 

проходити шляхом постановки цілей та розробки комплексу дій по досягненню цих цілей. 
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Таким чином, розробка стратегії маркетингу починається з оцінки ситуації на ринку й 

спроби передбачити цей розвиток на майбутній, доволі тривалий період, а також аналізу 

впливу сил і чинників макросередовища. Після цього оцінюються власний потенціал і 

перспективні позиції (напрямки дій) на вітчизняному ринку нерухомості. 

Отже, в умовах активної конкуренції на ринку первинної нерухомості за увагу 

потенційного клієнта змагається велика кількість підприємств-забудовників і найчастіше 

виграє той, хто краще дослідить свого майбутнього покупця та запропонує найвигідніші 

умови співпраці. Але часто буває, що і того замало, оскільки покупець має  певні 

перестороги, боязнь оплати нерухомості, яка лиш будується, упередженість до незнайомого 

до сьогодні місця розташування об’єкту та продавця і т.д. Саме в цей момент і окреслюється 

необхідність запровадження продавцем нерухомості комплексу маркетингових комунікацій 

та його раціонального фінансування. Мова йде, звичайно, про стимулювання збуту, рекламу, 

персональний продаж і пропаганду. Такі маркетингові засоби комунікації при оптимальному 

їх фінансуванні дозволяють забезпечити максимальне привернення уваги і зниження рівня 

відчуття ризикованості вкладень в ще не збудований об’єкт.  

Стосовно пропаганди, на старті продажу квартир нульового циклу доцільно активно 

фінансувати підготовку і навчання менеджерів з продаж, які змогли б з першої розмови 

створити у потенційного клієнта враження відкритості, безпеки та законності: на усі 

запитання у менеджера повинні бути готові пояснення; відповіді мають надаватись чітко і 

без двозначностей, щоб це не викликало підозр чи сумнівів; на вимогу чи запит потенційного 

клієнта менеджер має надати всі необхідні документи, які засвідчують законність 

будівництва і продажу нерухомості. І, звичайно, принцип «клієнт завжди правий» ніхто не 

відміняв, тому основними критеріями відбору кандидатів на посаду менеджера з продаж 

мають бути комунікабельність, уважність, стриманість, толерантність та розсудливість. Не 

менш важливим фактором в підготовці фахівців до роботи з клієнтами є їх моральна 

готовність спілкуватися з людьми різного рівня виховання, отже схвальним є фінансування 

залучення до підготовки менеджерів і психологів.   

Вартість підтримуючого увагу клієнта персонального дзвінка менеджера є високою, 

однак вона себе найчастіше виправдовує, адже нагадування про себе, оголошення про 

персональну пропозицію робить клієнта свого роду зобов’язаним за ту увагу, яка йому 

надається менеджером, тому забезпечує підтримку думки про потенційну можливість 

придбання нерухомості у визначеному об’єкті. 

Не менше дієвим і більше охоплюючим елементом маркетингових комунікацій є 

стимулювання збуту через запровадження свого роду акцій, знижок, залікових бонусів, 

гарантій. І хоча сам по собі цей елемент не потребує суттєвого фінансування для своєї  
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реалізації, однак не дозволяє отримати всю суму вигоди від реалізації об’єкту, тому також є 

затратним. Вагомою причиною використання такого засобів є значиме підвищення уваги 

потенційних клієнтів. Наведемо приклад з акцією реалізації паркінгів в ЖБК «РОЯЛ ПАРК» 

Львівської області. Під час звичайної реклами продажу паркінгів у визначеному об’єкті 

протягом 22.07- 06.08.2020 року фіксувались наступні показники: кількість показів – 11756; 

охоплення – 7 524; кількість отриманих кліків – 59;  загальна сума витрат – 14,50$;  середня 

вартість кліка – 0,25$. За результатами ситуативного просування допису про підземний 

паркінг за акційною ціною та з розтермінуванням на 2 роки з 11.02 по 16.02.2021 року ми 

отримали наступні результати: кількість показів – 3 318; охоплення – 1 370; кількість 

отриманих кліків – 88; загальна сума витрат – 10,00$; середня вартість кліка – 0,11$. Отже, 

кількість досягнутих цілей з соціальних мереж в період дії даної рекламної кампанії, в 

порівняні з попереднім періодом, зросла в середньому на 44%, середня вартість переходу 

даної рекламної кампанії менша на 0,14$ в порівнянні з рекламною кампанією в літній 

період, загальна сума витрат –  менша на 4,50$ і  попри меншу тривалість кампанії і меншу 

кількість показів (орієнтовно в 2,5 рази), кількість переходів на сайт була більшою на 49%. 

Це ще раз засвідчує високу ефективність стимулювання збуту.  

Горизонтальне маркетингове кооперування також себе виправдовує. Мова йде про 

співпрацю між забудовниками, магазинами будівельних матеріалів та новими власниками 

квартир у новобудовах. Взаємне інформування власників новобудов про певні знижки на 

придбання чи нерухомості, чи будівельних матеріалів забезпечує покупців здешевленням їх 

придбання та своєрідну безпеку, оскільки сприймається як результативна взаємодія її 

учасників. Для прикладу, ЖБК «РОЯЛ ПАРК» дарує своїм покупцям дисконтну картку на 

суттєву знижку в одному з будівельних супермаркетів, який знаходиться неподалік 

новобудови. За нашими дослідженнями ці знижки активно використовуються. 

Безвідсоткове розтермінування оплати за нерухомість – надзвичайно дієвий засіб 

стимулювання збуту, адже він дозволяє придбати нерухомість, не маючи всієї необхідної 

суми. Характерним для сучасного вітчизняного ринку є тенденція збільшення запитів про 

додаткову інформацію, зростання обсягів продажу нерухомості із видовженням тривалості 

розтермінування. Хоча в кінцевому підсумку близько 20-25% власників нерухомості 

виплачують усі кошти швидше встановленого терміну кінцевого розрахунку. 

Суттєвого фінансування  потребує рекламна діяльність, однак у цій сфері доцільно 

детально вивчати найбільш ефективні для застосування канали поширення інформації. 

Найбільша частка жителів новобудов – це молодь, тому просування реклами доцільно 

розпочинати із сучасних інтернет-каналів, соціальних мереж і т.д.  
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Пропаганда, як неплатна форма поширення інформації, формує позитивний образ, для 

її здійснення фінансування потрібне, тому і під час її реалізації доцільно обґрунтовано 

обирати напрямки, канали та інструменти. 

Отже, основами успішної маркетингової стратегії на первинному ринку нерухомості є:  

дії, спрямовані на те, щоб бути більш помітним на ринку; репутація надійного забудовника і 

джерела інформації для потенційних клієнтів. При цьому необхідно домагатися 

максимальної віддачі від вкладених в маркетинг коштів і не витрачати більше, ніж можна 

собі дозволити.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ UNIT-LINKED СТРАХУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ 

На сучасному етапі значні надії щодо зростання обсягу страхових премій та 

використання їх в якості інвестиційного ресурсу в економіку країни покладаються на 

інвестиційне (або unit-linked) страхування. Наразі даний вид страхування в Україні 

практично не розвивається, проте в новій редакції Закону України «Про страхування» [1], 

який було прийнято Верховною Радою у першому читанні, передбачено виділення окремого 

класу страхування життя, що пов’язане з інвестиційними фондами. Запропоноване 

нововведення повністю відповідає Директивам ЄС, відповідно до яких одним із семи класів 

довгострокового страхування (життя і пенсій) є зв’язане довгострокове страхування життя 

(Link long term) [2, с. 46-48]. 

Інвестиційне страхування (unit-linked) – різновид накопичувального страхування життя, 

що передбачає укладення договорів накопичувального страхування життя, виплати за якими 

(повністю або частково) залежать від результатів інвестування внесків страхувальника. 

Розмір виплат за полісами unit-linked пов’язаний з вартістю паїв конкретного інвестиційного 

фонду [3, с. 114]. 

Таким чином, об’єктом інвестиційного страхування можна визначити майнові інтереси 

страхувальника, які пов’язані з його життям і направлені на отримання ним (або 

вигодонабувачем) певного доходу в разі настання визначеної у договорі страхової події. 

До суб’єктів інвестиційного страхування варто віднести: 

1) страхувальників – клієнтів страхової компанії, які здійснюють сплату страхових 

премій та мають бажання використати частину сплачених коштів для отримання 
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підвищеного рівня доходу через вкладення їх у більш ризиковані інструменти фінансового 

ринку; 

2) страховиків – юридичних осіб, що акумулюють кошти фізичних осіб та розробляють 

страхові продукти з інвестиційною складовою вкладення коштів клієнтів у більш ризиковані 

активи у порівнянні з інвестиційною політикою самої компанії щодо реалізації своїх 

технічних резервів. 

3) компанії з управління активами – господарські товариства, створені відповідно до 

законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою 

відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних 

інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку [4]. 

До особливостей інвестиційного страхування варто віднести [5, с. 154-155]: 

1) наявність більше двох суб’єктів: страхувальника, страховика та інвестиційного 

фонду (компанії управління активами, якщо вкладник не бажає самостійно займатися 

інвестиційною діяльністю); 

Інвестиційне страхування вимагає обов’язкової участі в процесі як страхових компаній, 

так і інвестиційних фондів, тому в такому разі їм необхідно співпрацювати між собою, а не 

конкурувати. Страхові компанії можуть стати для інвестиційних фондів великими 

інституційними інвесторами. Тому йдеться не про поділ ринку, а про небажання деяких 

представників фондового ринку конкурувати з новоствореними інвестиційними фондами [6]. 

2) можливість для страхувальника отримати підвищений дохід за своїми вкладами, не 

ризикуючи втратити страхові виплати у разі настання страхового випадку; 

3) достатньо висока прозорість здійснення інвестиційної діяльності з використанням 

тимчасово вільних ресурсів страхувальника; 

У деяких країнах транспарентність інвестиційного страхування посилюється 

регуляторними вимогами щодо надсилання страхувальнику щорічного звіту про стан та 

розвиток поліса, у тому числі чітке звітування про всі платежі, здійснені за рахунок поліса, а 

також отримані інвестиційні доходи [6]. 

4) нестабільність розміру потенційного додаткового доходу страхувальника, який він 

може отримати у разі використання продуктів інвестиційного страхування, оскільки розмір 

виплат залежить від ефективності здійснення інвестиційних операцій у майбутньому на 

фінансовому ринку, який є досить непередбачуваним; 

5) страхувальник має можливість самостійно обирати напрямки вкладання коштів та 

здійснювати вибір тих фондів, інвестиційна політика яких йому найбільше подобається; 
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6) unit-linked страхування апріорі не може принести дохід, нижчий нуля, оскільки 

активи вкладаються у більш ризиковані активи, ніж напрямки інвестування, в які вкладають 

свої ресурси страхові компанії, однак ризик за такими вкладами все одно залишається 

мінімальним і у середньому протягом терміну накопичення коштів страхувальник отримує 

позитивний дохід від розміщення власних коштів; 

7) програми unit-linked страхування можуть продукувати довгостроковий 

інвестиційний ресурс, оскільки програми страхування життя не розраховані на 1-3 роки, а у 

класичному вигляді є більш тривалими; 

8) страхувальники, крім можливості вибору фонду, у який вони бажають вкладати свої 

кошти, можуть їх розміщати в активи декількох фондів одночасно; 

9) за полісом інвестиційного страхування страхувальник отримує дохід, який 

складається з отриманого доходу, що отриманий від вкладання тимчасово вільних коштів у 

фінансові активи за вирахуванням витрат, що здійснює страхова компанія. 

Таким чином, враховуючи особливості інвестиційного страхування, визначимо 

переваги та недоліки його запровадження в Україні з позицій страхувальників та страховиків 

(табл. 1). 

Таблиця 1. 

Переваги та недоліки інвестиційного страхування 
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Переваги Недоліки 

- можливість отримати підвищений рівень доходу; 

- класичний страховий захист залишається; 

- можливість для клієнтів самостійно обирати інвестиційну 

стратегію вкладення коштів; 

- простота розуміння особливостей зазначеної послуги; 

- можливість компенсувати втрати від знецінення 

страхових внесків внаслідок дії інфляційних процесів та не 

завжди повної компенсації таких втрат страховою 

компанією; 

- відсутність оподаткування доходу, що отриманий 

внаслідок вкладання частини накопичених страхових 

премій в активи інвестиційних фондів. 

- зростання рівня ризику за коштами, 

що використовуються як інвестиції. 
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 - можливість розширення переліку страхових продуктів; 

- залучення нових клієнтів до обслуговування внаслідок 

запровадження нових страхових продуктів; 

- часткове перекладання ризику за інвестиційними 

операціями на страхувальника. 

- втрата обсягів активів та, відповідно, 

обсягів інвестиційних ресурсів; 

- підвищення конкуренції з 

компаніями по управлінню активами 

та інвестиційними фондами. 

Джерело: [5, с. 155]. 

Варто відзначити наявність незначної кількості недоліків інвестиційного страхування у 

першу чергу для страхувальників, для яких запровадження зазначеного страхового продукту 

може бути лише вигідним. Для страхових компаній запровадження unit-linked-страхування 

може бути передумовою залучення нових клієнтів та споживачів страхових послуг. 

У порівнянні з таким традиційним продуктом, як страхування життя до певного віку, 

умови договору unit-linked є зазвичай більш зрозумілими і прозорими, пропонують велику 
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гнучкість премій і виплат. У табл. 2 наведені головні відмінності unit-linked страхування від 

традиційного страхування життя. 

Можна констатувати, що до переваг страхових полісів unit-linked належать: 

1) Висока прибутковість. Прибуток, який отримує особа більший, ніж за умови купівлі 

звичайного страхового полісу. Це викликано тим, що страховий поліс пов’язаний з 

фондовим ринком і менеджер з управління активами намагається інвестувати частину 

коштів, сплачених страхувальником, найбільш ефективно. Залишок коштів, сплачених 

страхувальником, використовується в якості премії за страхування. 

2) Подвійна перевага. Особа, що інвестує у страхові поліси unit-linked, отримує 

подвійну перевагу. Пайові внески є більш вигідними для особи, тому що страхувальник 

отримує вищий прибуток з грошей, що інвестуються на фондовому ринку. В той же час 

особа отримує переваги страхового захисту. 

3) Можливість вибору різних опцій. Страхувальник може обирати різні варіанти 

страхового полісу. Він може обрати поліс, що має високий прибуток і високий ризик чи 

низький прибуток та низький ризик. Страхувальник має можливість змінювати напрям 

розміщення коштів полісу мінімум тричі на рік. 

4) Ліквідність. Багато полісів unit-linked забезпечують страхувальникам також високий 

ступінь ліквідності. Інвестор може повернути кошти вкладені в паї, коли він забажає. Дана 

можливість пропонується не для всіх полісів, проте вона є дуже корисною у випадку 

непередбачуваної необхідності в грошових коштах. 

Таблиця 2. 

Порівняльна характеристика продуктів unit-linked і традиційного страхування життя 

Показник Традиційне страхування життя, що 

містить прибуток і гарантований дохід 

за договором 

Unit-linked страхування життя 

Транспарентність Елементи страхової премії (інвестиції, 

премії ризику і витрати), як правило, не 

вирізняються 

Елементи страхової премії явно 

представлені страхувальнику 

Інвестиції Відсутня можливість вибору інвестиції. 

Пропонується мінімальне гарантоване 

нарахування процентів на капітал 

Страхувальник має можливість вибору 

фонду для інвестування, приймає на себе 

увесь чи більшу частину ризику в обмін на 

збільшені потенційні накопичення 

Інвестиційні 

ризики 

Бере на себе страховик життя в обсязі, що 

гарантує 

Бере в основному страхувальник 

Розміщення 

резервів 

Визначається страховиком життя Визначається власником поліса 

Виплати Поточна сума поліса переважно невідома 

страхувальнику Часто відсутня 

можливість часткової виплати викупної 

суми за полісом 

Ціна одиниці інвестиційного фонду і 

поточна сума полісу легко 

відслідковується та контролюється, є 

можливість виплати частини викупної 

суми за полісом 

Виплати за 

ризиком смерті 

Гарантовані виплати у разі смерті плюс 

накопичені бонуси (залежно від методу 

розподілу прибутку) 

Вищі за гарантовані виплати у разі смерті, 

вартість накопичених коштів іноді 

змінюються (наприклад, у разі смерті плюс 

накопичені кошти або мінімальна 
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допомога у зв’язку із смертю плюс 

накопичені кошти) 

Виплати зі 

страхування на 

дожиття 

Гарантовані виплати при дожитті плюс 

накопичений річний бонус (на основі 

інвестиційної продуктивності) 

Визначається накопиченими фондами 

Страхові премії Страхові премії звично гарантовані на 

протязі усього періоду. Обмежена 

гнучкість для виплат страхових премій 

Страхові премії та момент їх виплат 

можуть варіюватися в залежності від 

тривалості гарантованого періоду (якщо 

він визначений) 

Викупні суми Математично розраховані плюс 

накопичені бонуси (залежно від системи 

розподілу прибутку), зменшуються на 

сплату за дострокове розірвання 

Значення накопичених коштів 

зменшується на сплату за дострокове 

розірвання 

Витрати і 

навантаження 

Неявно визначені для усього періоду 

полісу 

Явні та в деяких випадках можуть бути 

переглянуті 

Джерело: [7, с. 55; 8, с. 109]. 

В той же час поліси unit-linked мають і певні недоліки: 

1) Прибуток не є гарантованим. Unit-linked поліси несуть інвестиційні ризики. Вартість 

полісу варіюється, залежно від результатів діяльності фонду, паї якого були придбані. 

2) Пайових виплат може бути недостатньо для оплати витрат страхового покриття. 

Витрати на страхове покриття зазвичай збільшуються з віком, оскільки ризики смерті, 

інвалідності та хвороби збільшуються. Збільшення витрат впливає на суму премії, яку 

сплачує страхувальник. У цьому випадку страхувальник змушений або збільшити платіж 

страховику, або зменшити страхове покриття [3, с. 115-116]. 

Як бачимо, unit-linked страхування володіє значно більшими перевагами, ніж 

недоліками, тому важливо створити передумови для його активного розвитку в нашій 

державі. Зокрема, важливими передумовами запровадження програм страхування unit-linked 

є: 

1) довіра населення до діяльності страхових компаній та інвестиційних установ; 

2) досить потужний розвиток фінансового ринку, який може запропонувати різнобічні 

інвестиційні активи з підвищеним ризиком; 

3) макроекономічна стабільність у країні; 

4) зацікавленість клієнтів у вкладанні своїх тимчасово вільних коштів у продукти 

інвестиційного страхування; 

5) наявність у страхових компаній досвіду співпраці з інвестиційними фондами та 

можливість розроблення різнобічних численних програм вкладення коштів страхувальників 

за програмами unit-linked страхування; 

6) актуальність впровадження інноваційних продуктів у діяльність фінансових 

посередників, у тому числі і страхових компаній; 

7) наявність прийнятного рівня фінансової освіти населення, яке здатне зрозуміти 

сутність програм unit-linked страхування та оцінити їх переваги та ризики. 

  



200 

Список літератури: 

1. Про страхування: Проект Закону України від 6 лютого 2015 року № 1797-1 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53904. 

2. Курт К. Огляд глобального ринку страхування в 2011 році / К. Курт // Страхова 

справа. – 2012. – № 3. – С. 46–48. 

3. Пікус Р. В. Місце страхування життя у процесі трансформації індивідуальних 

заощаджень в інвестиції / Р. В. Пікус, К. О. Бражко // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – 

С. 111–116. 

4. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 5 липня 2012 року № 5080-

VI із змінами і доповненнями // Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17. 

5. Гонта О. І. Перспективи розвитку програм страхування unit-link В Україні / О. І. 

Гонта, М. В. Дубина, М. В. Тунік, А. Ю. Єфименко //Вісник Чернігівського державного 

технологічного університету. – 2014. – № 1(72). – С. 150–158. 

6. Ліга страхових організацій України підтримує впровадження інвестиційного 

страхування [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Ліги страхових організацій України. – 

Режим доступу : http://uainsur.com/our-news/6705/. 

7. Привалова О. Страхування життя у системі соціального захисту населення / Олена 

Привалова // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 2. – С. 48–57. 

8. Хмелевський О. В. Страхування за умов фінансової кризи: тенденції розвитку та 

елементи пожвавлення / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2009. – № 2. – . Т. 1. – С. 106–109. 

 

Петик Любов Орестівна  

к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту 

факультет управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Безпека банківської системи у системі фінансової безпеки держави та в цілому 

національної безпеки є важливою у розвитку суспільства. При дослідженні безпеки 

банківської системи варто враховувати дворівневий характер її побудови. Тому дослідження 

банківської безпеки повинно відбуватися на трьох рівнях: перший рівень – безпека 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53904
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
http://uainsur.com/our-news/6705/
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комерційного банку; другий рівень – безпека центрального банку; третій рівень – безпека 

банківської системи.  

Фінансова безпека банку – це такий стан банку, банківської системи загалом, що 

характерний здатністю протистояти можливим зовнішнім і внутрішнім загрозам для 

банківської діяльності завдяки комплексу правових, організаційних та управлінських заходів 

для забезпечення нормального функціонування й розвитку в умовах дестабілізуючого впливу 

навколишнього середовища та захищеності фінансових інтересів зацікавлених сторін 

(власників, клієнтів, працівників, керівництва, держави).  

А тому основною метою фінансової безпеки банку є забезпечення 

конкурентоспроможності як окремого банку, так і банківської системи загалом на ринку 

банківських послуг і недопущення збитковості або втрати частини прибутків унаслідок 

реалізації внутрішніх та зовнішніх загроз.  

Сутність фінансової безпеки комерційного банку потрібно розглядати з позицій 

структурного, функціонального та захисного підходу.  

Структурний підхід до розуміння сутності фінансової безпеки комерційного банку 

передбачає структурування фінансової безпеки за рівнями основних складових фінансової 

діяльності банку. До першого рівня варто віднести платоспроможність банку, яка відображає 

здатність банку за рахунок власного капіталу банку відповідати за своїми зобов’язаннями не 

тільки перед кредиторами, а й перед працівниками в частині виплати заробітної плати та 

державними податковими органами в частині своєчасної сплати податків.  

Основою платоспроможності банку є достатність власного (з точки зору банківського 

менеджменту) і регулятивного (з точки зору банківського регулятора) капіталу для 

забезпечення виконання вимог кредиторів і зобов’язань.  

Враховуючи те, що власний капітал банку виконує захисну, оперативну та регулюючу 

функції, платоспроможність банку є вищим рівнем його безпеки, адже за рахунок 

достатнього обсягу власного капіталу менеджмент банку забезпечує захист коштів 

вкладників і кредиторів шляхом виплати їм компенсацій у випадку збитків та банкрутства 

банку внаслідок впливу ендогенних і екзогенних загроз.  

Взаємодоповнюальним поняттям платоспроможності банку і водночас другим рівнем 

забезпечення фінансової безпеки банку є його ліквідність, тобто спроможність банку без 

втрат або з мінімальними втратами виконувати зобов’язання за пасивними операціями 

відповідно до їх строковості, а також позабалансові зобов’язання щодо деяких видів активів, 

зокрема надання кредитів.  

Розглядаючи платоспроможність і ліквідність комерційного банку як певні структурні 

елементи фінансової безпеки банку варто звернути увагу й на третій рівень – фінансову 
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стійкість, яка є вираженням симбіозу двох згаданих вище категорій та кредитних, валютних, 

процентних й інших ризиків. Під фінансовою стійкістю комерційного банку розуміють 

якісну характеристику його фінансового стану, котрий відзначається достатністю, 

збалансованістю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і активів за умов 

підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, зростання прибутку та 

мінімізації ризиків, і котрий здатний витримати непередбачені втрати і зберегти стан 

ефективного функціонування [3].  

Отже, фінансова стійкість банку є третім рівнем забезпечення фінансової безпеки 

банку, яка за своєю суттю є надбудовою платоспроможності, ліквідності та фінансової 

стійкості. Відтак, відповідно до структурного підходу під фінансовою безпекою 

комерційного банку потрібно розуміти такий динамічний стан банку при якому відбувається 

збалансування показників платоспроможності, ліквідності і фінансової стійкості з метою 

забезпечення прибутковості та виконання статутних цілей.  

Захисний підхід відображає діяльність банку з точки зору захисту інтересів вкладників, 

кредиторів та акціонерів, захисту від ризиків та загроз, де в основному переважає певний 

дуалізм.  

Таким чином, враховуючи структурний, функціональний та захисний підходи до 

визначення сутності фінансової безпеки банку, під фінансовою безпекою комерційного 

банку потрібно розуміти динамічний стан банку, що відображає збалансованість показників 

платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості та прибутковості в умовах 

перманентного впливу ризиків, ендогенних і екзогенних загроз фінансового й нефінансового 

характеру з метою захисту інтересів банку як юридичної особи, а також його власників, 

вкладників та кредиторів. 

Взаємозв’язки між центральним банком та комерційними банками з точки зору 

забезпечення ФББС наведено на рис. 1. 

Одним із основних є взаємозв’язок, який випливає з функції кредитора останньої 

інстанції та передбачає надання центральним банком кредитів рефінансування з метою 

підтримання ліквідності комерційних банків. Необхідність підтримки комерційних банків в 

умовах кризи була однією із причин створення центральних банків і донині залишається 

однією з переваг функціонування централізованої банківської системи.  
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Рис. 1. Структура та базові основи фінансової безпеки банківської системи 

Джерело: побудовано автором з використанням даних [1, 2, 4, 5] 

Таким чином, виконуючи функцію кредитора останньої інстанції, центральний банк, по 

суті, забезпечує фінансову безпеку комерційних банків в умовах кризи чи погіршення 

кон’юнктури на фінансових ринках. 

Не меш важливою, а з точки зору мікроекономічного рівня – найважливішою – у 

частині забезпечення фінансової безпеки комерційних банків є така функція центрального 

банку як регулювання та нагляд за діяльністю комерційних банків. Реалізуючи дану 

функцію, центральний банк створює базові умови організації банківської справи в країні та 

застосовує ряд вимог щодо дотримання комплексу економічних нормативів, спрямованих на 

дотримання високого рівня платоспроможності (нормативи капіталу), ліквідності (нормативи 

ліквідності), фінансової стійкості (нормативи капіталу, ліквідності, кредитних, валютних та 

інвестиційних ризиків).  

Функція реалізації грошово-кредитної політики активує практично всі функції 

комерційних банків, а саме: посередництво в кредиті; посередництво на ринку цінних 

паперів (залежить від регулятивного поля інвестиційних операцій комерційних банків та 



204 

ключової процентної ставки центрального банку); трансляції імпульсів грошово-кредитної 

політики в економіку (ефективність якої залежить від рівня проникненості банківського 

бізнесу в економіку, а також від ефективності самої грошово-кредитної політики).  

Функція емісії та організації грошового обігу центральним банком полягає у залученні 

комерційних банків до організації грошового обігу і кредитної емісії. Отже, більшість 

взаємозв’язків між центральним і комерційними банками мають односторонній характер, 

однак реалізуються і двосторонні зв’язки, пов’язані із розміщенням коштів комерційних 

банків у центральному банку резервів, а також взаємозв’язки щодо отримання кредитів 

рефінансування і регулювання ліквідності.  

Реалізація функцій центрального і комерційних банків породжує функції банківської 

системи з організації та контролю платіжного обороту і грошових потоків держави; 

трансформації активів; забезпечення ліквідності. 

Варто зауважити, що така функція, як трансформація активів передбачає не лише 

трансформацію активів фізичних і юридичних осіб шляхом залучення короткострокових 

депозитів і перетворення їх на довгострокові кредити, а й трансформацію кредитів 

рефінансування в довгострокові кредити для економіки. Це ж стосується і функції 

забезпечення ліквідності, яка передбачає надання ліквідних коштів не тільки комерційним 

банкам, а й іншим суб’єктам ринку.  

Стійкі взаємозв’язки між центральним банком та комерційними банками, які 

утворюються у процесі реалізації їхніх функцій, дозволяють досягнути високого рівня 

фінансової стійкості банківської системи та фінансової стабільності в економіці. Важливе 

місце в цьому аспекті займає грошово-кредитна політика центрального банку, реалізація якої 

через комерційні банки спрямована на забезпечення стабільності національної грошової 

одиниці, цінового та економічного зростання, що в свою чергу, є запорукою формування 

довіри до банківської системи в цілому.  

Особливе місце в процесі реалізації взаємозв’язків і функцій центрального і 

комерційних банків варто віддати взаємозв’язкам між центральним і системно важливими 

банками, які, з одного боку, піддаються системним ризикам і банкрутство одного із них може 

призвести до дії «ефекту доміно», що закінчиться системною банківською кризою, а з іншого 

боку – системно важливі банки можуть виступати ключовими контрагентами центрального 

банку в процесі управління ліквідністю банківської системи та фінансування реального 

сектору економіки. З цих позицій системно важливі банки утворюють мезорівень ФББС, а 

регулювання їх діяльності потребує жорсткіших вимог до фінансових показників, побудови 

управлінських процесів та формування капіталу.  
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Таким чином, складні взаємозв’язки та функції центрального і комерційних банків 

породжують базові умови ФББС, які виражаються у забезпеченні високого рівня довіри до 

банків і монетарної влади, високого рівня фінансової стійкості та фінансової стабільності в 

державі, а також реалізації функцій банківської системи.  

Отже, фінансова безпека банківської системи - це такий динамічний стан всіх банків 

країни (першого і другого рівня), який характеризується стабільністю їх взаємозв’язків, 

безперебійною реалізацією основних функцій, збалансованістю фінансових показників та 

грошових потоків, що дозволяє без втрат протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам для 

її фінансової стійкості та забезпечувати реалізацію фінансових інтересів держави. 
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АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

СЬОГОДЕННЯ 

На сьогоднішній день становище України в умовах світової кризи, яка розпочалась 

через розповсюдження пандемії «COVID-19», досить не стабільне. Та головною метою уряду 

залишається досягнення та забезпечення цінової стабільності. Для цього Національний банк 
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використовує монетарний режим інфляційного таргетування, який також сприяє 

забезпеченню стійких темпів приросту ВВП. 

Ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики є підтримання інфляції у 

середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. 

Національний банк планує і надалі дотримуватися режиму плаваючого курсу, маючи на 

увазі, що монетарна політика не спрямовуватиметься на досягнення певного рівня або 

діапазону обмінного курсу. Зазначене не виключає можливості проведення Національним 

банком валютних інтервенцій з метою: 

 накопичення міжнародних резервів; 

 згладжування різких змін обмінного курсу гривні; 

 підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту 

монетарної політики [1]. 

Оскільки забезпечення сталого економічного розвитку в Україні неможливе без 

поступу в здійсненні реформ, Національний банк разом з Урядом України докладатиме всіх 

зусиль для продовження виконання заходів із реформування фінансової системи, у тому 

числі передбачених співпрацею з МВФ, іншими міжнародними фінансовими організаціями 

та інституціями ЄС. 

Щодо підтримки фінансової стабільності спрямовуватиметься на сприяння стабільності 

фінансового ринку України як у цілому, так і його окремих сегментів; ефективному 

перерозподілу ресурсів фінансовою системою; адекватній оцінці та сприйняттю ризиків 

учасниками ринку; а також на підвищення стійкості фінансової системи, зниження 

ймовірності системних криз. 

Грошово-кредитна політика — це комплекс взаємозв’язаних, скоординованих на 

досягнення заздалегідь визначених соціально-економічних цілей, заходів щодо регулювання 

грошового ринку, які здійснює держава через центральний банк країни. Основним суб’єктом 

грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні є держава, яка здійснює регулювання 

монетарної політики через Національний банк України (НБУ) [2].  

Ефективна грошово-кредитної політика реалізується за використання інструментів 

таких як: встановлення норм обов’язкових резервів, процентна політика, операції з цінними 

паперами,у тому числі з казначейськими зобов’язаннями, на відритому ринку, регулювання 

імпорту та експорту капіталу. Механізм грошово-кредитної політики дає змогу 

центральному банку впливати на різні сфери діяльності.  

Пріоритетом монетарної політики є досягнення та забезпечення цінової стабільності. 

Цінова стабільність передбачає незначне зростання цін, а не їх незмінність. За низької та 

стабільної інфляції доходи та заощадження українців захищені від знецінення, підприємці 
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можуть здійснювати довгострокові інвестиції у вітчизняну економіку, що сприяє створенню 

робочих місць. Національний банк забезпечує цінову стабільність, використовуючи 

інфляційне таргетування та плаваючий обмінний курс гривні. Основним інструментом 

монетарної політики є облікова ставка. 

Національний банк  України, змінюючи облікову політику, впливає на відсоткові 

ставки міжбанківського кредитного ринку.  

На рисунку 1 представлено динаміку зростання грошової маси та обсяг кредитів 

протягом 2017-2019 років, що є показниками діяльності та політики Національного банку 

України. Проаналізуємо основні моменти, що мали вплив на дану динаміку. 

 

Рис. 1. Індикатори грошово-кредитного ринку  

Джерело:[6] 

Обсяг гривневих коштів Уряду в НБУ станом на 01.02.2017 склав 34,9 млрд. грн. (+21 

млрд. грн. за місяць). Обсяг офіційних міжнародних резервів НБУ в січні знизився на 0,6% 

або на $ 94 млн. до $ 15,4 млрд. НБУ з 09.02.2017 збільшив максимальний обсяг купівлі 

валюти банками у власну позицію на міжбанківському валютному ринку за 1 день з 0,1% від 

регулятивного капіталу (РК) до 0,5% від РК. 

У 2017 Мінфін докапіталізував 2 державні банки на загальну суму 6,5 млрд. грн. через 

розміщення ОВДП поза первинних аукціонів, що не вплинуло на ліквідність банківської 

системи, так як НБУ не монетизував цінні папери. Обсяг державних облігацій в обороті в 

портфелях банків підвищився в лютому на 7,2 млрд. грн. до 261,5 млрд. грн. - новий 

історичний максимум. 

У 2018 гривня впевнено зміцнюється на тлі зниження сезонного тиску і жорсткої 

монетарної політики НБУ. Згідно з даними Національного банку України, в січні 
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скорочувалися як депозити населення, так і депозити бізнесу. НБУ продовжує політику 

поступової валютної лібералізації. 

Відповідно до зведених даних Національного банку України, у 2018 році сумарний 

чистий прибуток платоспроможних банків становив 21,7 млрд. грн., що є максимальним 

обсягом прибутку української банківської системи за всю його історію.  7 лютого почали 

діяти норми нового Закону «Про валюту та валютні операції», а також ухвалені 

Національним банком України супроводжуючі рішення щодо запровадження валютної 

лібералізації. Відтепер юридичні особи можуть вільно користуватися рахунками за 

кордоном, скасовано валютний нагляд за операціями обсягом до 150 тис. грн., термін 

розрахунку за зовнішньоекономічними операціями подвоєно до 365 діб, фізичні особи 

можуть купувати та продавати іноземну валюту у онлайн-режимі. 

За даними лютого 2019 року золотовалютні резерви становлять понад 20 млрд. доларів, 

проте зменшуються через боргові виплати. . Основним чинником скорочення міжнародних 

резервів стали виплати за державними валютними боргами. Україна здійснила невелике 

розміщення єврооблігацій.  Клієнти банків нарощують депозити. ЄБРР і ЄС розпочинають 

нову програму кредитування малого та середнього бізнесу в Україні.  Позичальники можуть 

подаватися на кредити розміром до 3 млн. євро у гривневому еквіваленті. 

На засіданні 12 березня 2020 року Правління Національного банку України вирішило 

знизити облікову ставку ще на 100 пунктів до 10% річних. Незважаючи на напружену 

ситуацію на світових фінансових ринках через поширення коронавірусу та її негативний 

вплив на фінансовий ринок України, НБУ не тільки знизив облікову ставку до 10%, а і зберіг 

очікування подальшого її зниження до 7% на кінець 2020 року. Водночас регулятор зазначив, 

що готовий до позачергових коригуючих заходів у разі реалізації ризиків [6]. 

В Україні перед грошово-кредитною політикою ставиться принципово нове завдання 

монетарного стимулювання економічного зростання: більш чітке визначення ролі, обов'язків 

та завдань НБУ, здійснення ефективного розподілу грошових ресурсів, забезпечення 

прозорості і чистоти монетарних процесів, підвищення ефективності банківської системи 

щодо довгострокового кредитування й інвестування процесу виробництва [3]. 

Сучасний етап розвитку економічних відносин в Україні висуває нові вимоги до рівня 

прозорості грошово-кредитної політики Національного банку України. Належний рівень 

прозорості має забезпечити основне підґрунтя її ефективності щодо досягнення цінової 

стабільності - високу довіру суспільства та відповідність ринкових очікувань загальному 

сектору грошово-кредитної політики. 

Доцільно застосувати  радикальне пом'якшення монетарної політики, оскільки 

зростання цін у країні має немонетарну природу: воно пов'язане з ключовими тарифами, які 
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встановлюються олігархічними центрами, які отримують ресурси при подібному 

перерозподілі національних доходу [5]. 

У результаті реформування підвищиться стійкість національної валюти та розширення 

довіри народу й економічних суб’єктів до інститутів грошово-кредитного ринку. Соціальна 

орієнтованість грошово-кредитних відносин повинна проявлятись і в політиці подолання 

неплатежів населення, у забезпеченні реального прожиткового мінімуму. 

Розуміючи важливість сталого розвитку фінансової системи як запоруку її здатності до 

протидії шокам, Національний банк і надалі ініціюватиме зміни, спрямовані на посилення 

захисту прав кредиторів і вкладників, підвищення рівня корпоративного управління та чесної 

конкуренції у фінансовому секторі, стимулювання безготівкових розрахунків тощо. Цьому 

також сприятиме поступова лібералізація руху капіталу, яка здійснюватиметься в міру 

створення належних передумов [4]. 

Така діяльність не лише сприятиме досягненню цілі щодо фінансової стабільності, а й 

поліпшуватиме механізм монетарної трансмісії, зокрема її' процентного каналу. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Реалізація державної політики у стратегічно важливих для національної економіки 

сферах, напрямах, де потрібні системні й комплексні реформи (зокрема, й у руслі 

забезпечення технологічної модернізації в контексті реіндустріалізації національного 

господарства), потребує ретельного планування, у т. ч. на засадах стратегічного бачення. 

Отже, і методично прийнято, і доведено світовою практикою, що впровадження глибинних 

реформувань держави здійснюється згідно з чітко визначеним планом – стратегією. 

Стосовно концептуального змісту стратегії реіндустріалізації національної економіки 

на основі технологічної модернізації зазначимо, що це інструмент державного управління, 

який застосовують для стратегічного планування і контролю реалізації державної політики 

у сферах інноваційно-технологічної діяльності та промислового розвитку, забезпечення на 

цій основі конкурентоспроможності, сталого зростання й економічної безпеки національної 

економіки.  

З метою розроблення й апробації стратегії технологічної модернізації в системі 

реіндустріалізації економіки України слід визначитися з двома принциповими 

положеннями: складом і структурою елементів стратегії та їх сутнісно-змістовими 

характеристиками і базисними положеннями. 

Стратегія передбачає визначення генеральної мети (та її зв’язку із завданнями в 

рамках системи національної безпеки і її поступу), стратегічних цілей та операційних 

завдань, сукупності механізмів, інструментів і безпосередніх регулятивних заходів, 

пов’язаних між собою, визначених у строгій послідовності, підкріплених відповідною 

ідеологією та орієнтованих на досягнення цілей і мети стратегії (довготермінової державної 

політики). 

У процесі стратегічного планування процесів реіндустріалізації та технологічної 

модернізації національної економіки слід дотримуватися теоретико-методичної 

послідовності. Насамперед слід ретельно проаналізувати внутрішнє і зовнішнє середовища 

проблеми – поточний стан, динаміку, ефективність інноваційної діяльності у країні, 

сучасність технологій, передумови і середовище розроблення, створення, комерціалізації і 

використання в бізнесі нових сучасних передових технологій, стан і потенціал розвитку 

промислового сектору, його базисних найпродуктивніших сегментів і галузей.  

Уже на цій основі можна стверджувати про визначення мети державної політики і її 

стратегічних цілей. Останні фактично слугують орієнтирами-дороговказами, за якими 
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розвиватиметься ситуація. Вони насправді мають бути найзатребуванішими змінами, їхня 

кількість має бути оптимальною, а одним з головних критеріїв є їхня поєднуваність, 

узгодженість і збалансованість навколо стратегічної мети регулювання. 

Важливість ідентифікації принципів стратегії полягає в закладенні таких собі 

внутрішніх «законів», установок, яких не можна порушувати у жодному випадку. Саме 

визначеність принципів дає змогу забезпечити незворотність державної політики за зміни 

ситуації, політичного курсу, дії тих чи інших внутрішніх або ж зовнішніх ризиків і загроз.  

Оскільки стратегія є документом середньо- і довготермінового планування і 

прогнозування, варто пам’ятати, що ринкова ситуація ніколи не є константою і змінюється 

під дією численних чинників та умов. Отож у рамках стратегії обов’язковою є наявність 

альтернативних планів – сценаріїв розвитку ситуації за тих чи інших обставин, міри 

реалізації чи, навпаки, – нереалізації мети і завдань регулювання, рівня відхилення від 

запланованої ситуації. 

Як засвідчує практика, одним зі слабких місць державної політики в частині 

стратегічного планування часто є нехтування аналізом і контролем її якості та 

ефективності, міри зорієнтованості на досягненні цільових орієнтирів. Тому важливо 

сформувати відповідну методику моніторингу й оцінювання ефективності реалізації 

положень стратегії. 

Існує переконання в тому, що визначення ставлення до стратегії технологічної 

модернізації у системі реіндустріалізації економіки можна забезпечити за умови розуміння 

та усвідомлення її визначального місця в системі інших ключових пріоритетів, стратегій і 

програм соціально-економічного розвитку держави. Власне з цією метою необхідно 

ідентифікувати її місце і роль. 

Безперечно, практична апробація планів держави у цій визначальній сфері залежить 

від достатнього ресурсного забезпечення, передусім фінансового та інвестиційного. 

Необхідно чітко визначити і обсяги, і джерела їхнього формування у тісному взаємозв’язку 

з джерелами використання коштів, відповідним моніторингом та оцінюванням 

ефективності.  

Отож структурними елементами стратегії є вихідні умови, мета, стратегічні цілі, 

принципи політики, сценарії (альтернативи) реалізації, методика моніторингу, фінансово-

ресурсне та інше забезпечення (рис. 1). Тільки за такого підходу вдасться забезпечити 

належну ефективність державної політики у сфері сталого ендогенного зростання .   
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Рис. 1. Структура стратегування державної політики технологічної модернізації та 

реіндустріалізації економіки  

Джерело:[1, с. 124] 
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Стратегія є базисним (основоположним) документом реалізації державної 

політики впровадження структурних змін  

та інституційних реформ, забезпечення сталого ендогенного зростання, 

зміцнення конкурентоспроможності і довготермінового розвитку економіки 

на інноваційно-технологічних засадах 

Заключна частина 

Сценарії (альтернативи) 

реалізації стратегії 

Пов’язані альтернативні плани розвитку ситуації та реалізації механізмів та 

інструментів державної політики, орієнтованих  

на досягнення стратегічних цілей і генеральної мети стратегії 

Базисні положення Структурні елементи 

стратегування 

Вихідні умови 

Стратегічні цілі 

Принципи політики 

Мета державної політики 

Засадничі положення, дотримання яких забезпечує прозоре і якісне 

управління, різносторонню збалансованість, системність, комплексність та 

контроль державної політики технологічної модернізації в системі 

реіндустріалізації економіки 

Поточний стан і тенденції інноваційно-технологічної діяльності, рівень 

упровадження її результатів в економіці та суспільному житті, технологічна 

конкурентоспроможність, стан і тенденції розвитку, структурні 

характеристики та інституційні зміни у промисловості та інших галузях 

реального сектору економіки 

Формування середовища активізації інноваційно-технологічної діяльності 

та впровадження її результатів у базових галузях РСЕ для забезпечення 

високого рівня конкурентоспроможності економіки 

 Формування ресурсного забезпечення технологічної модернізації та 

реіндустріалізації економіки; 

 розвиток інфраструктури технологічної модернізації; 

 забезпечення планових обсягів, темпів зростання і структурних 

характеристик інноваційно-технологічної діяльності; 

 забезпечення планових параметрів функціонування і розвитку 

промислового сектору; 

 досягнення належного рівня керованості процесів технологічної 

модернізації в системі реіндустріалізації економіки 

Методика моніторингу 

реалізації стратегії 

Методичні підходи, рекомендації та система показників-індикаторів 

оцінювання міри реалізації та ефективності впровадження державної 

політики 

Фінансово-ресурсне 

забезпечення стратегії 

Чітко визначені обсяги і джерела формування та використання фінансово-

ресурсного забезпечення заходів реалізації положень стратегії 

Місце стратегії в системі 

макроекономічного планування  

Функціональна стратегія в системі документів стратегічного планування 

функціонування і розвитку держави та її господарського комплексу 
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Смолінська Софія Дмитрівна 

к. е. н., доцент кафедри фінансового менеджменту 

факультет управління фінансами та бізнесу  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ 

У сучасній економіці значення матеріальних цінностей поступово відходить на другий 

план, оскільки вони дедалі рідше вирізняються унікальністю і не можуть слугувати 

гарантією отримання грошових доходів у майбутньому. З іншої сторони, наявність у 

підприємства унікальних нематеріальних активів і розвитку стратегічного управління сприяє 

укріпленню позицій на ринку.  

У cучacних умoвaх мaркетинг нaбувaє нoвoгo змicту, виcтупaючи в якocтi прoцеcу 

рoзрoбки, реaлiзaцiї тa рoзвитку тoргoвoї мaрки, предcтaвленoї в cвiдoмocтi cпoживaчiв у 

виглядi бренду, щo icтoтнo видoзмiнює caм мaркетинг, видiляючи в ньoму ключoвий 

нaпрямoк  –  брендинг. Oднaк в cучacнiй теoрiї i прaктицi, як зaрубiжнoї, тaк i вiтчизнянoї, 

трaктувaння тa викoриcтaння бренду тa брендингу в якocтi мaркетингoвих пoнять i 

iнcтрументiв мaють рiзнi пiдхoди, якi вимaгaють детaльнoгo вивчення.  

Cтaнoвлення ринкoвoї екoнoмiки в Укрaїнi, фoрмувaння кoнкурентнoгo cередoвищa 

зумoвлюють aктуaльнicть aнaлiзу кoнкурентocпрoмoжнocтi фiрми, зoкремa визнaчення типу 

кoнкурентнoї перевaги, якoї мoже нaбути фiрмa чи її тoргoвa мaркa; cтупеня її cтiйкocтi зa 

icнуючих ринкoвих умoв; шляхiв дocягнення цьoгo зa рaхунoк брендингу. 

Житель великoгo укрaїнcькoгo мicтa в день oтримує вiд 200 дo 1000 реклaмних 

oгoлoшень, єврoпеєць  –  дo 3000, a aмерикaнець  –  6000 i бiльше. Ми живемo у cвiтi, 

перепoвненoму iнфoрмaцiєю, a з урaхувaнням тiєї швидкості  з якoю рoзвивaютьcя cтaрi 

ринки i з'являютьcя нoвi, вcе бiльшoгo знaчення нaбувaє брендинг. Брендинг дoпoмaгaє 

cтвoрити пoртрет бренду (тoргiвельнoї мaрки), вiдмiнний вiд пoртретiв брендiв кoнкурентiв. 

Caме впiзнaвaнicть бренду нaбувaє вирiшaльного знaчення.У cучacнiй екoнoмiцi брендинг 

нaбувaє вcе бiльшoгo пoширення як нoвa гaлузь знaнь i прaктичнoї дiяльнocтi.  

Брендинг – це веcь мaркетингoвий прoцеc cтвoрення бренду, йoгo реєcтрaцiя тa 

упрaвлiння ним. Прoцеc нacтiльки cклaдний, щo чacтo cтвoрення бренду, ocoбливo нaзви i 

cимвoлiв тoвaру aбo кoмпaнiї, дoручaють cпецiaльним oргaнiзaцiям. У CШA, нaприклaд, є 

oргaнiзaцiя «Brand Institute Inc.», якa зaймaєтьcя уciм cпектрoм питaнь брендингу. 

Брендинг визначається як дiяльнicть, спрямована на cтвoрення дoвгocтрoкoвoї 

прихильності дo тoвaру, заснована нa комплексному впливі нa cпoживaчa тoвaрнoгo знaку, 

упaкoвки, реклaмних звернень, мaтерiaлiв cтимулювaння збуту i iнших елементiв 

мaркетингу, oб'єднaних певнoю iдеєю i фiрмoвим cтилем, щo видiляють тoвaр cеред 
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кoнкурентiв i cтвoрюють йoгo oбрaз (бренд iмiдж). Зa дoпoмoгoю брендингу мoжнa 

пiдтримувaти зaплaнoвaний oбcяг прoдaжiв нa кoнкретнoму ринку i зaбезпечити збiльшення 

прибуткoвocтi в результaтi рoзширення acoртименту тoвaрiв. 

Бренд менеджмент – багатоструктурний, обгрунтований, вивірений і контрольований 

комплекс заходів зі створення товарної марки, розробки дизайну упаковки, рекламної 

аргументації, проведення акцій зі стимулювання збуту, тобто використання всього арсеналу 

маркетингових засобів впливу на споживача. Управляти брендом означає знаходити 

найбільш ефективний з точки зору витрачених ресурсів спосіб домогтися наміченого 

позиціонування товару, марки в свідомості покупця. 

Проте уcпiх бренду не мoжнa гaрaнтувaти. Гaрaнтувaти в брендингу мoжнa тiльки oдне  

–  пoвну вiдcутнicть уcпiху, якщo при cтвoреннi тoвaру не будуть дoтримaнi певнi вимoги. 

Прoцеc брендингу пoвинен нocити cтрaтегiчний i цiлicний хaрaктер; зocереджувaтиcя 

нa cтвoреннi oбрaзу бренду, для чoгo уcі мaркетингoвi зуcилля пoвиннi бути oб'єднaнi. У 

дoвгocтрoкoвoму прoектi прaвильнo пoбудoвaний oбрaз бренду пoвинен викликaти пiдйoм 

cили бренду, якa в cвoю чергу зaбезпечить в мaйбутньoму нaдiйну i cтaбiльну дoдaну 

вaртicть тoвaру.  

Дaвнo не cекрет, щo cпoживaч не зaвжди вибирaє якicний прoдукт. Вiн вибирaє 

прoдукт, дo якoгo у ньoгo, щo нaзивaєтьcя, лежить душa. Тoму i ocнoвне пoле битви 

рoзгoртaєтьcя зa фoрмувaння нaйбiльш вигрaшнoгo cприйняття у cпoживaчa вiднoшення дo 

бренду. Нa думку Пoлa Темпoрaу cтвoрювaти бренд i реaлiзoвувaти мaрoчну cтрaтегiю, 

cпирaючиcь тiльки нa тaк звані   рaцioнaльнi цiннocтi, cтaє вcе вaжче, ocкiльки ocнoвне 

рiшення  про пoкупку тoвaру aбo пocлуги приймaєтьcя нa емoцiйнoму рiвнi. Рaцioнaльнicть 

тяжiє дo aнaлiзу i вiдмoвляє вiд здiйcнення пoкупки, тoдi як емoцiї прoвoкують cпoнтaнне i 

iмпульcивне рiшення та нaдaють бiльше шaнciв тoвaру бути купленим.  

Нa пiдcтaвi дaних дoпoвiдi дocлiдницькoгo aгентcтвa «Genius Insight» («Cилa бренду») 

cередньocтaтиcтичний cпoживaч зaхoдить нa «Google» з нoутбукa «Sony Vaio», їcть при 

цьoму «M&M's», бaтoнчик «Hershey's» aбo печивo «Orеo». Oпитувaння, щo прoвoдитьcя 

aгентcтвoм «Genius Insight» (6 тиc. кoриcтувaчiв інтернету у вiцi вiд 13 дo 49 рoкiв), 

показало, що лiдерaми першoї п'ятiрки cтaли, вiдпoвiднo, «M&M's», «Sony», «Hershey's», 

«Orеo» i «Google». Зa oцiнкaми фaхiвцiв, уcпiх цих брендiв – лiдерiв  –  в прaвильнoму 

упрaвлiннi через рoзкриття їх cильних пoзицiй. A тoму, купивши тoвaр, cпoживaч не 

cкaржитьcя, щo oбiцяли oдне, a дaли iнше. 

Кoмпaнiям рекoмендуєтьcя глибше вивчaти i рoзумiти чинники, щo визнaчaють вибiр 

пoкупця. Aле є й унiверcaльнi рецепти. Нaприклaд, якщo бренд буде будувaти cвoї вiднocини 

із cпoживaчем нa прoявi турбoти прo ньoгo, вiн зaбезпечить coбi дoвiчну лoяльнicть. Це 
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пiдтверджують i чиcленнi дocлiдження  в яких caмi cпoживaчi пoяcнюють cвoю вiдмoву вiд 

пoвтoрнoгo звернення дo бренду тим, щo вoни не вiдчувaють увaги i зaцiкaвленocтi 

вирoбникiв. 

Бренди в cучacнiй екoнoмiцi  –  пoтужний iнcтрумент пiдвищення ефективнocтi 

кoмпaнiї. У cвiтi cпoживaння, де кoнкуруючi тoвaри в загальному не дуже cильнo 

вiдрiзняютьcя oдин вiд oднoгo, бренд чacтo є єдиним зacoбoм, щo дoзвoляє кoмпaнiї 

видiлитиcя, прoдемoнcтрувaти cвoю iндивiдуaльнiсть. 

В ocнoву пoзицioнувaння пoклaденo oдин з ocнoвних пocтулaтiв мaркетингу: у кoжнoгo 

споживача cвiй cмaк i aбcoлютнo вciм  прoдукт cпoдoбaтиcь не мoже. Aмерикaнcький 

мaркетoлoг Лaррi Лaйт, зacнoвник вчення прo бренд, ввaжaв, щo будь – якa кoмпaнiя 

пoвиннa прaгнути дo тoгo, щoб її прoдукт oбoжнювaлa невеликa чacтинa cпoживaчiв, a не 

прocтo любили   широкі  мacи. Зa  слабкого  позиціонування  кoмпaнiя  не витримaє  

кoнкурентнoї  бoрoтьби з тими, чиї зуcилля зocередженi нa вужчiй групi пoкупцiв.  

Вдaле пoзицioнувaння дaє змoгу не тiльки прaвильнo визнaчити мicце готельного 

бренду, a й нaдaти йoму дoдaткoвих кoнкурентних перевaг.  

Oднaк,  нaдтo дoклaдне пoзицioнувaння мoже призвеcти дo негaтивних нacлiдкiв  –  

рoздрoблення ринку нa мaлi cегменти звужує мicткicть кoжнoгo з них, дуже ширoкий 

acoртимент уcклaднює вибiр пoкупця (тoбтo готельна кoмпaнiя знoву cтикaєтьcя з 

прoблемaми, якi вoнa нaмaгaлacя вирiшити зa дoпoмoгoю бренду).  

Людинi, як cуб’єкту cпoживaння,  легше живетьcя у cвiтi в якoму icнують бренди; 

купуючи пocлугу певної  мaрки, вoнa переплaчує зa пocлугу, прoте взaмiн oтримує нaлежний 

рiвень cервicу тa якicть.  

Чacи, кoли бренди підприємств cтвoрювaлиcь cпoнтaннo, вже вiдхoдять у минуле. 

Пiдприємcтвa, якi cтвoрюютьcя cьoгoднi, пoвиннi рoзумнo тa вивaженo пocтaвитиcя дo 

прoцеcу пoбудoви cильнoгo бренду. Ocкiльки прaктичних нaвикiв в укрaїнcьких менеджерiв 

нaкoпичилocь не тaк бaгaтo (влacнoї теoретичнoї бaзи в Укрaїнi немaє, a здoбутки зaхiдних  

науковців  i  прaктикiв  неoбхiднo  cуттєвo  переробляти  з урaхувaнням умoв тa cпецифiки 

укрaїнcькoгo ринку), при рoзрoбцi тa прoектувaннi брендiв дoпуcкaєтьcя чимaлo 

пoмилoк. Те, щo cьoгoднi мaркетoлoги i реклaмicти нaзивaють укрaїнcькими брендaми, в 

бaгaтьoх випaдкaх ще не бренди. Cтвoрення i фoрмувaння бренду як цiлicнocтi тривaє 

щoнaйменше п’ять – шicть рoкiв. Бiльшicть укрaїнcьких брендiв ще не прoйшли перевiрку 

чacoм, вoни дуже мoлoдi.  

Прийнявши рiшення cтвoрити влacний бренд вiтчизняний вирoбник пoвинен знaти, щo 

для cтвoрення cильнoгo бренду пoтрiбнo дoклacти бaгaтo зуcиль i зacoбiв, щoб перехoпити 

iнiцiaтиву у кoнкурентiв. Передуciм, це передбaчaє прoведення пocтiйних мaркетингoвих 
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дocлiджень cпoживчих перевaг, мoтивiв здiйcнення пoкупoк. Aдже знaчнoю мiрoю caме 

cпецифiкa cпoживчoї пoведiнки укрaїнцiв визнaчaє ocoбливocтi зacтocувaння кoнцепцiї 

брендингу нa вiтчизнянoму ринку.  

Проведені дослідження та практичний досвід свідчать, що в сучасних умовах 

успішність бізнесу залежить від стратегії господарського бренду, спрямованого на 

формування відданості клієнту. Цінність бренду визначається готовністю клієнта купувати 

послуги за вищою ціною, при наявності на ринку аналогічних послуг інших торгових марок. 

У нacтупнi рoки iнтенcивнicть рoзвитку брендiв у бaгaтьoх cегментaх ринку 

нacaмперед визнaчaтиметьcя двoмa фaктoрaми: тим, нacкiльки бренд змoже пiдтримувaти 

лoяльнicть вже icнуючих cпoживaчiв, i тим, нacкiльки ефективну кoмунiкaцiю бренд 

нaлaгoдить зі  cпoживaчaми. Якщo гoвoрити прo мaйбутнє укрaїнcьких  брендiв, тo ближчі 

рoки cтaнуть чacoм, кoли кiлькicть укрaїнcьких брендiв, щo aктивнo рoзвивaютьcя, пocтiйнo 

зрocтaтиме, a кiлькicть пoдiбних зaкoрдoнних брендiв cтaбiлiзуєтьcя.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Ведення бізнесу в Україні здійснюється в умовах мінливого макросередовища, тому 

суб’єктам підприємництва доводиться адаптуватися до таких умов. Ситуація значно 

загострилася у зв’язку з пандемією COVID-19, коли суб’єктам підприємництва прийшлося 

працювати в умовах карантину, що суттєво позначилося на організації та ефективності їх 

діяльності. 

Невиважена регуляторна політика держави та несвоєчасна оцінка і прогнозування 

ситуації стали вагомими причинами занепаду більшості сфер економіки, підвищення рівня 

бідності, безробіття та банкрутства [2, с.189]. У  сучасних умовах трансформації економіки 

України одним із пріоритетних факторів забезпечення сталого економічного зростання 

є мобілізація та ефективне використання потенціалу бізнесу. Стимулювання розвитку 

останнього є чинником диверсифікації виробництва, побудови інноваційної економіки, 

здатної протистояти викликам глобалізованого світу. Крім того, розвиток бізнесу – це спосіб 

залучення у господарський обіг додаткових ресурсів: у короткостроковому аспекті  –

 грошових і  матеріальних, у довгостроковому – активізація людського потенціалу, 

схильності до інновацій як одного із головних факторів економічного зростання [1, с.24]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0%20%D0%86$
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Стан підприємницького середовища в Україні добре відображає місце України в 

окремих міжнародних рейтингах. Значення індексу глобальної конкурентоспроможності 

показує зміни в економіці країни. У 2019 році Україна за значенням індексу глобальної 

конкурентоспроможності зайняла 85 місце і таким чином погіршила показники двох 

попередніх років. З-поміж чинників, що стримують покращення позиції України,  виділяють 

корупцію, неефективність судової влади, неефективність державних витрат, не достатня 

розвиненість фінансового та корпоративного секторів. Індекс легкості ведення бізнесу 

характеризує ефективність механізмів регулювання підприємницької діяльності. У період 

2012-2020  р. Україна досягнула значного прогресу у сфері державної регуляторної політики 

щодо підприємництва, а саме значно спростилися процедури започаткування бізнесу, певне 

покращення системи сплати податків. У 2020 р. за значенням цього індексу Україна посіла 

64 місце, покращивши своє місце в рейтингу, у порівнянні із 2012 р., на 88 позицій. 

Глобальний інноваційний індекс є узагальненим показником, що дає можливість оцінити 

рівень інновацій в країні, за рівнем якого Україна у 2020 р. зайняла 45 позицію рейтингу. У 

динаміці Україні вдалося покращити свою позицію, що стало можливим за рахунок розвитку 

науково-дослідного та людського капіталу, оцінені позитивно отримані наукою результати. 

Однак негативно оцінені зміни у розвитку загальної інфраструктури та інституційному 

забезпечення інноваційної діяльності, проблеми із забезпеченням верховенства права.   

Одним із чинників, який впливає на здатність підприємства протистояти поширенню 

кризових процесів та дозволяє забезпечити більш-менш стабільну діяльність, навіть в умовах 

спаду загальної ділової активності, є розробка та реалізація стратегії диверсифікації їх 

діяльності. Диверсифікація діяльності суб’єктів підприємницької діяльності дозволяє 

нарощувати обсяги виробництва, сприяє посиленню конкурентоспроможності підприємства 

та мінімізації рівня його загального ризику. Диверсифікація є важливою складовою побудови 

вдалої стратегії управління підприємства, оскільки на сьогоднішній день ринкова ситуація є 

надто мінливою, а ризик діяльності суб’єктів підприємництва ‒ значний. Саме 

диверсифікація дає можливість нарощувати прибуток та зменшувати рівень економічного 

ризику. Диверсифікація здатна забезпечити сталий розвиток за умови, що ця стратегія 

базується на інноваціях.  

Малий і середній бізнес на сьогоднішній день переживає дуже непрості часи. Існує ціла 

низка проблем, з якими їм довелося зіткнутися. Для їх вирішення варто задіяти державні 

механізми підтримки з урахуванням основних національних інтересів, які дали б можливість 

бізнесу пережити цей складний період.  

При здійсненні діяльності в умовах карантину суб’єкти підприємництва найчастіше 

потерпають з тих причин, що вони та їх ділові партнери зазнали негативного впливу 
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обмежень та не здійснюють звичайну господарську діяльність, постачальники не в змозі 

забезпечити своєчасність поставок необхідних ресурсів, товарів. В результаті суб’єкти 

підприємництва відчувають дефіцит обігових коштів для формування оборотних активів, 

виплати заробітної плати працівникам та здійснення інших необхідних платежів. 

З-поміж важливих заходів підтримки бізнесу в умовах пандемії, на нашу думку, варто 

виділити: 

- виважене тимчасове зниження ставок оподаткування; 

- податкові канікули для представників тих видів економічної діяльності, які є 

стратегічно важливими та опинилися в найскрутнішому становищі; 

- пільгове кредитування діяльності малого та середнього бізнесу; 

- фінансова підтримка підприємств для виходу з кризи після закінчення карантину; 

- стимулювання збереження та створення нових робочих місць з метою збереження 

робочої сили в Україні; 

- покращення взаємовідносин держави та суб’єктів підприємницької діяльності у  

фінансово-кредитній сфері шляхом переорієнтації кредитних ресурсів банківської сфери на 

довгострокове кредитування суб’єктів підприємництва, забезпечення прийнятних умов 

банківського кредитування; 

- поєднання економічних інтересів держави та бізнесу у формі  соціального 

партнерства, що передбачає взаємообумовленість в реалізації власних та спільних інтересів, 

спрямованість спільних дій на задоволення потреб суспільства. 

Список літератури: 

1. Біла І.С., Салатюк Н.М. Розвиток сучасного бізнесу та проблеми його державного 

регулювання в Україні. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 16. С. 24-27. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_16_7. 

2. Ясіновська І.Ф. Оцінка фінансового стану підприємств регіону. Регіональна 

економіка: Науково-практичний журнал. Львів. 2016. № 1. С. 188-195. 

3. Doing Business 2020. URL: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946 384/pdf/Doing-Business-2020-

Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf. 

4. The Global Competitiveness Report 2019 // URL: http://www3.weforum.org 

/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. 

5. The Global Innovation Index 2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ 

wipo_pub_gii_2020.pdf. 

 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674584
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_16_7
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/18.pdf
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/18.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946%20384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946%20384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/%20wipo_pub_gii_2020.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/%20wipo_pub_gii_2020.pdf


219 

Сич Ольга Анатоліївна 

 к.е.н, доцент кафедри фінансового менеджменту 

факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ДИВЕРГЕНЦІЯ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Для оцінки соціально-економічного стану Західного регіону обрано показники 

безробіття та ВВП на душу населення. Для більш точного і детального аналізу регіонального 

дисбалансу скористаємося концепцією сигма-конвергенції, яка є одним з найбільш 

поширених методів статистичного аналізу економічного зростання. Сигма-конвергенція 

показує, як відмінності між різними групами змінюються з часом щодо обраного 

економічного критерію, іншими словами, сигма-конвергенція визначається як зменшення в 

часі варіації (нерівності, диференціації) рівнів економічного розвитку регіонів. 

Дисперсія відображає міру розкиду даних навколо середньої величини. 

Дисперсія розраховується за такою формулою (1): 

   
       

 

 
,                                                                     (1) 

де   - значення дисперсії по вибірці, 

x - окреме значення, 

  - середнє арифметичне всіх показників, 

n - кількість показників у вибірці. 

Треба сказати, що дисперсія зрідка використовується в чистому вигляді, і зазвичай є 

проміжним показником для проведення інших видів аналізу, як, наприклад, аналізу 

конвергенції. 

Стандартне відхилення є коренем з дисперсії. цю величину також іноді називають 

середньоквадратичне відхилення або сигма. Для розрахунку відхилення використовують 

наступну формулу(2): 

          
 

 
,                                                                         (2) 

де   - стандартне відхилення, 

x - окреме значення, 

  - середнє арифметичне всіх показників, 

n - кількість показників у вибірці. 

 Дисперсія, як і стандартне відхилення, вимірюється в абсолютних величинах, що не 

дуже зручно для оцінки розкиду даних і неоднорідності вибірки. Коефіцієнт варіації, 

навпаки, вимірюється в відносних величинах, у відсотках, тому він частіше 

використовується на практиці в чистому вигляді. За  допомогою цього показника можна 
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порівняти однорідність різноманітних явищ, незалежно від їх одиниць вимірювання і 

масштабу. Вибірка вважається однорідною, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 33%, 

якщо коефіцієнт вище 33%, то така сукупність вважається неоднорідною, з високим 

ступенем розкиду даних. 

Коефіцієнт варіації вимірюється за формулою(3): 

 

  
 

  
,                                                                 (3) 

де σ - середньо квадратичне відхилення, 

  - середнє арифметичне всіх показників. 

На рисунку 1наведено динаміку рівня безробіття, на основі показників якої 

розраховано коефіцієнт варіації. 

 

Рис. 1 Динаміка рівня безробіття в Західного регіону, по Україні та ЄС 

Джерело:[1] 

Графічне зображення коефіцієнта варіації виконано на рисунку 2. Хоча рівень варіації 

значно нижче 33% (за 9 років не перевищує 16%), однак рисунок не підтверджує наявність 

конвергенції, оскільки за згаданий період не відбулось зниження рівня варіації, лише 

короткотермінове в 2013-2015 р.р., а з 2015 року коефіцієнт варіації наростає, що свідчить 

про розходження в трендах та дивергенцію показників Західного регіону відносно 

показників України в цілому та у порівнянні з середнім показником по ЄС.  

Більш яскраво виражену нерівномірність та дисперсію демонструє показник ВВП на 

душу населення (рис3). По перше, коефіцієнт варіації наближається до 33%, що свідчить про 

невисоку однорідність сукупності.  
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнта варіації (сігма-конвергенції) показника рівня 

безробіття  

По друге, за аналізований період – з 2011 по 2018 р.р. коефіцієнт варіації зростає. Це 

означає, що згладжування показників не відбувається, та присутнє явище дивергенції – 

розбіжності поміж доходами за регіонами. 

 

Рис. 3 Динаміка коефіцієнта варіації (сігма-конвергенції) показника ВРП на душу 

населення  

Обчислення статистичних показників показало дивергенцію – розходження з 

показниками в середньому по країні та по ЄС за аналізований період. Це показує, що області 

Західного регіону потребують більшої уваги, оскільки їх соціально-економічні показники 

відстають чи погіршуються на тлі загальних тенденцій в Єврорегіоні та країні.  
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КРЕДИТИ ЄБРР ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

В сучасних реаліях співробітництво з міжнародними організаціями є потужним 

джерелом та ефективним інструментом економічного розвитку. Проведення реформ в 

Україні повинно супроводжуватись максимально ефективним використанням всього 

потенціалу такого співробітництва на основі взаєморозуміння та рівноправного партнерства, 

вироблення спільних підходів щодо пріоритетів співпраці, відповідальності та підзвітності за 

результати наданої допомоги, забезпечення її результативного використання для розв’язання 

найгостріших соціальних і економічних проблем.  

Сьогодні Європейський банк реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) є найбільшим 

регіональним кредитором, одним з основних міжнародних фінансових партнерів України, 

який сприяє впровадженню реформ, економічному розвитку, підтримуючи одночасно і 

приватне бізнес-середовище і державний сектор, і надаючи весь спектр банківських послуг 

на прийнятних чітких і справедливих умовах. Тому в сучасних умовах вкрай важливим є 

розвиток співробітництва з ЄБРР як з надійним та стабільним джерелом довгострокового 

фінансування пріоритетних проектів розвитку, що дає змогу отримувати кредитні ресурси за 

найвигіднішими умовами для розвитку стратегічно важливих секторів економіки і створює 

можливість доступу до кращої міжнародної практики, стандартів та професійної експертизи 

проектів [3]. 

Протягом 29 років взаємовідносин України та ЄБРР було укладено угоди про виділення 

фінансування для реалізації 488 проектів з різноманітних галузей економіки. Загальна 

вартість цих проектів складає 14 598 млн євро. Станом на сьогодні на етапі реалізації 

знаходиться 201 проект, загальною вартістю 4 026 млн євро. Також слід зауважити, що 

майже половина кредитних ресурсів ЄБРР, якщо конкретніше 46% від сукупних обсягів 

залучених кредитних ресурсів, це кошти, які залучені для реалізації бізнес-проектів 

приватного сектору економіки. Окрім фінансових ресурсів, Європейський банк 

реконструкції та розвитку надає безкоштовну технічну допомогу [2]. 

Аналіз розподілу кредитних ресурсів, наданих ЄБРР за секторальним критерієм, 

показав, що найбільша частка коштів йде на фінансування розвитку транспорту та 

інфраструктури держави. Вона становить 60% від загального кредитування, що сягає 2 415,6 

млн євро (рис. 1). На розбудову та розвиток промисловості, бізнесу та аграрного сектору 
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направляється вдвічі менший фінансовий ресурс, а саме 31% від загальних обсягів, або 

1 248,1 млн євро у грошовому виразі. Залишок – 9%, або 362,3 млн євро у грошовому виразі 

направлені на фінансування фінансових інституцій [2]. 

 

Рис. 1. Розподіл кредитних ресурсів ЄБРР в Україні станом на 31.01.2021 р. 

Джерело: [2] 

 

Вже в найближчий час Європейський банк реконструкції та розвитку планує 

розширити можливості кредитування для підприємців, які дадуть змогу українському бізнесу 

наростити обсяги потенційних кредитних ресурсів, які вони зможуть отримувати від ЄБРР у 

національній валюті [4]. Таке стало можливим, внаслідок угоди, яку уклали між собою 

Національний банк України та ЄБРР. У даній угоді йдеться про здійснення валютних 

операцій своп UAH/USD на суму до 500 млн дол США. Строк договору складає 2 роки, 

також передбачена можливість його подальшої пролонгації. Згідно умов угоди, мінімальна 

сума операції складатиме 25 млн. дол. США, а мінімальний термін траншу – до 3 місяців, з 

можливим роловером [1]. 

Сьогодні ефективне співробітництво з ЄБРР є максимально вигідним для України в 

контексті залучення та використання міжнародного фінансово-кредитного потенціалу в 

умовах затяжної економічної нестабільності і зовнішньої агресії. Розвиток гривневого 

кредитування МФО може сприяти загальному посиленню кредитної активності банківської 

системи з акцентом на розвиток реального сектору економіки. А це надзвичайно важливо в 

нинішніх умовах.  

ЄБРР також продовжує залишатись одним з каталізаторів розвитку міжнародного 

фінансового співробітництва, розширюючи його завдяки залученню партнерів до 

9% 

31% 

60% 

Фінансові установи Промисловість, комерція та агробізнес Стійка інфраструктура 
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співфінансування проектів, активно діючи і розширюючи фінансування у ключових сферах. 

Державна політика щодо розвитку співробітництва з МФО має відповідати реальним 

тенденціям в цій сфері. Розробка нових стратегічних документів співробітництва з МФО має 

врахувати ключові аспекти реальної картини взаємного співробітництва, забезпечити режим 

максимального сприяння для реалізації взаємовигідних заходів за участі міжнародних 

партнерів, з безперечним урахуванням і дотриманням національних інтересів країни. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО КОМПЛАЙЕНСУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

Сучасні виклики діяльності фінансових компаній в умовах COVID-19 диктують зміни 

економічної парадигми та нормативно-правового регулювання процесів руху капіталу не 

тільки на рівні окремих країн, але й у глобальному вимірі. Суттєва увага регуляторів та 

центробанків до AML політики фінансових корпорацій та принципів он-лайн ідентифікації 

клієнтів актуалізють необхідність удосконалення комплаєнс процедур, що дозволить 

забезпечити відповідність динамічним регуляторним вимогам.  

Категорія фінансового комплаєнсу відносно нова для  української наукової думки, проте 

має довгу історію становлення у практичному полі розвинених країн світу. Першочергово 

економічний зміст комплайенсу для українських банків та фінансових установ заміняла 

обов’язковість проведення фінансового моніторингу у сфері протидії відмиванню коштів та 

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/astarta-wc-support-loan.html
https://www.ebrd.com/where-we-are/ukraine/data.html
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_2_9
http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2016_2_22
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легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проте за економічним змістом 

фінансовий комплайенс включає значно ширший спектр питань, починаючи з процесів 

ліцензування фінансових компаній, визначення структури бенефіціарних власників та 

оптимізації оподаткування з використанням переваг офшорних юрисдикцій – завершуючи 

системами ідентифікації клієнтів та принципів KYC при відкритті рахунків для здійснення 

фінансових трансакцій у сфері B2B та P2P. Для України ці питання є на етапі становлення на 

етапі активної інтеграції у європейську та світову фінансову сферу. 

Передумовам розвитку теоретичних положень фінансового комплайенсу присвячені 

роботи вчених-економістів, таких як: А. Гаврікова, Гончарової К.. І. Пальцун, Ч. Ахуньянова, 

Н. Єрмакова, А. Дайле, Р. Манн, Е. Майєра, О.Колодізєва, О. Сарахман, П. Хорват, О. Шоляк 

та інших. Однак в наукових працях вітчизняних авторів комплаєнс розглядається в 

основному в межах протидії корупції у фінансово-кредитній сфері, а питання інтегративного 

регуляторного комплаєнсу та комплайенсу внутрішніх бізнес-моделей сучасних компаній 

залишаються малорозвиненими. 

Дослідження показують, що «комплаєнс» у перекладі з англійської мови (compliance) – 

означає згоду, відповідність, погодження. Термін комплаєнс утворився з дієслова «to 

comply», що перекладається як відповідати. Вцілому комплайенс означає відповідність 

правилу -  політиці, стандарту або закону. Відповідність законодавству описує мету, яку 

компанії прагнуть досягти, намагаючись забезпечити обізнаність та вжити заходів для 

дотримання відповідних законів, політики та нормативних актів [1]. Внаслідок збільшення 

кількості нормативно-правових актів та потребу в оперативній прозорості фінансових 

компаній все частіше застосовують консолідований та гармонізований набір засобів 

контролю дотримання з метою забезпечити виконання усіх необхідних вимог управління без 

зайвого дублювання зусиль та додаткового використанняя ресурсів. 

Термін «комплаєнс» є новим для української банківської сфери, і його економічний 

зміст трактується по-різному. На думку фахівців Міжнародної асоціації комплаєнсу 

(International Compliance Association), категорія комплаєнс описує здатність діяти відповідно 

до закону, набору правил та норм або встановлених вимог і внутрішніх процедур [2].  

Система фінансового комплаєну базується на принципах, визначених Базельським 

комітетом з банківського нагляду в документі  Комплаєнс і його функції в банках» [3]. Цим 

документом визначаються основні елементи цієї системи, що мають бути імплементовані у 

банках та фінансових компаніях, а саме: 

1) відповідальність спостережної ради за загальний контроль, яка затверджує 

політику банку щодо системи комплаєнс, програму у сфері комплайенсу; 

2) відповідальність за ефективне управління комлаєнс-ризиком банку; 
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3) відповідальність за створення політики комплаєнс, за забезпечення її дотримання 

та надання звітів з управління комплаєнс-ризиком; 

4) відповідальність за створення постійної та ефективної системи комплаєнс в рамках 

політики комплаєнс банку; 

5) незалежність особи або структурного підрозділу, що відповідає за комплаєнс в 

банку (Chief Compliance Officer, MLRO Officer).  

6) забезпечення відповідальної особи або підрозділу всіма необхідними ресурсами для 

виконання функцій комплаєнс; 

7) функції та зобов’язання комплаєнс-системи мають бути чітко визначеними.  

8) взаємодія з внутрішнім аудитом – діяльність комплаєнс підлягає перевірці службою 

внутрішнього аудиту на регулярній основі; 

9) структура та обов’язки функції комплаєнс повинні відповідати законодавчим та 

нормативним вимогам, правилам і визначеним принципам в країні ліцензування; 

10) аутсорсинг – можливе залучення аутсорсингу для вирішення окремих завдань 

комплаєнсу, але вони повинні бути під відповідним контролем з боку керівника комплаєнс та 

топ-менеджменту банку.  

Окремим принципом Базельський комітет виділяє взаємодію системи комплаєнсу з 

внутрішнім аудитом в частині оцінки останнім ефективності діяльності встановленої 

системи. Функція має реалізовуватися службою внутрішнього аудиту в напрями оцінки 

комплаєнс-ризику, перевірки ефективності системи комплаєнс та діяльності підрозділів, що 

її забезпечують, оцінки достатності і ефективності контролю, встановленого у сфері 

комплаєнс. 

Призначення системи комплаєнс полягає в ідентифікації, аналізі та управлінні 

комплаєнс-ризиками. Комплаєнс-ризики – це ризик юридичних санкцій, фінансових збитків 

або втрати репутації внаслідок невиконання фінансовими корпораціями законодавчих актів, 

ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх інструктивних документів, у тому 

числі внутрішніх процедур щодо організації процесів [4].  

Згідно із звітом Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA), світового 

співтовариства професійних бухгалтерів у 179 країнах, недотримання фінансового 

комплайенсу коштує фінансовим компаніям понад 3,5 трлн. доларів на рік, що перевищує 

ВВП більшості країн світу [5]. За підрахунками Boston Consulting Group, регуляторними 

органами світу у 2020 році було накладено штрафи на банки та фінансові установи на суму 

понад 320 млрд. доларів США. Ці штрафи накладали регулятори таких юрисдикцій, як 

Бельгія, Бермудські Острови, Франція, Німеччина, Гонконг, Індія, Ірландія, Латвія, Литва, 

Нідерланди, Норвегія, Танзанія, США та Великобританія. У 2019 році штрафи банкам та 
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фінтехам за недотримання комплайенсу у сферах KYC та AML оцінюються в 26 млрд. 

доларів США [6]. 

В сучасних умовах комплаєнс-ризик набуває важливості й для банків України, адже 

вдала модель управління комплаєнс-ризиками забезпечує високий рівень репутації банку, що 

підвищує його інвестиційну привабливість й довіру клієнтів. А сама система фінансового 

комплаєнсу є важливою складовою внутрішнього контролю діяльності фінансових компаній. 

Обов’язковими є формування комплайенс програми та комплайенс політики для банків 

та фінансових компаній (платіжних інститутів, компаній електронних грошей, Fintech 

компаній) у сферах отримання ліцензії на право здійснення фінансової діяльності; відкриття 

кореспондентських рахунків в банках для проведення платежів клієнтів в системах SWIFT, 

SEPA, що ініціює права проведення фінансових транзакцій, зокрема міжнародних.  

Поле діяльності фінансового комплаєнсу є привабливим і для консалтингових 

компаній, що діють у глобальному масштабі, оскільки комплаеєнс-аудит та супроводження 

процесів комплайенсу є одними із найдорожчих процедур для власників фінансових 

корпорацій, оскільки дозволяють їм розприділити ризики невиконання перед регуляторами 

та уникнути штрафів чи позбавлення ліцензій. Грамотний підхід посередництва дає змогу 

оптимізувати використання коштів інвесторів та забезпечити транспарентність у фінансовій 

діяльності, зменшуючи регуляторні ризики в тій чи іншій юрисдикції. 

Відповідно до Положення про організацію системи управління ризиками в банках 

України та банківських групах”  зі змінами і доповненнями від 29 грудня 2020 року № 172, 

систему фінансового комплаєнсу банків формують такі структурні підрозділи [7]: 

 Спостережна рада банку – відповідає за здійснення нагляду за управлінням 

комплаєнс-ризиком. Вона затверджує політику банку з дотримання законодавства та 

внутрішніх процедур банку, у тому числі положення про систему комплаєнс у банку. 

Спостережна рада або її комітет повинні принаймні щороку оцінювати ефективність 

дотримання законодавства України та внутрішніх процедур у банку.  

 Правління банку – відповідальне за безпосереднє дотримання законодавства та 

внутрішніх процедур, розробляє політику банку з дотримання законодавства та внутрішніх 

процедур, забезпечує її реалізацію та звітує перед спостережною радою за управління 

комплаєнс-ризиком. У разі недотримання цієї політики правління банку має забезпечити 

вжиття запобіжних або дисциплінарних заходів. Принаймні, правління банку щороку 

визначає і проводить оцінку основних комплаєнс-ризиків і планів управління ними.  

  Комплаєнс-відділ або служба комплаєнс несе безпосереню відповідальність за 

дотримання процесів фінансового комплайенсу при обслуговуванні клієнтів. 
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Оцінка внутрішніми аудиторами фінансових компаній діяльності системи комплаєнс та 

відповідних підрозділів, як одна із функцій, що покладена на службу внутрішнього аудиту, 

полягає в аналізі ефективності їхньої діяльності щодо управління ризиками втрати ділової 

репутації, збитків та штрафних санкцій внаслідок недотримання банком вимог законодавства, 

ринкових стандартів, етичних норм тощо [4]. 

Питання удосконалення фінансового комплаєнсу лежать у площині ідентифікації, 

належного оцінювання та регулювання комплаєнс ризиків – репутаційного, регуляторного та 

операційного його видів [8].  

Регуляторний ризик виявляється у кількості виявлених порушень законодавства за 

визначений період, величині та частоті штрафів за невідповідність з боку регулятора, частота 

випадків несвоєчасного подання звітності, зокрема у сфері AML, кількості та обсягів судових 

справ за участі фінансової компанії, ризиків клієнтів у сфері KYC та AML, криміногенної 

ситуації та залучення фінансової компанії до неї тощо.  

Репутаційний ризик виявляється у втраті репутаційного капіталу компанії внаслідок 

непрофесійності персоналу, кількості скарг клієнтів щодо фінансової установи, низькому 

рівні професійної етики та дотриманні Code of Conduct, негативних повідомлень у медіа та 

інтернет ресурсах щодо корпорації, чорного піару, зокрема щодо власників фінансової 

компанії тощо. Операційні ризики включають непрофесійність та шафрайства з боку 

персоналу, кібератаки, збої систем, неадекватність внутрішнього контролю тощо. 

Ідентифікація та оцінювання спекрту комплаєнс-ризиків проводиться шляхом тестування, 

під час якого аудитор вивчає ряд факторів, що впливають на рівень комплаєнс-ризику, та 

документування проведеного аналізу у формі відповідей на запитання в розробленому 

службою внутрішнього аудиту.  

Регулювання цих ризиків має бути спрямоване на застосування превентивних заходів 

та зменшення втрат й витрат фінансових корпорацій в процесах комплайєнсу. Натомість 

удосконалення підходів до фінансового комплайенсу має враховувати інтегрованість 

сучасних фінансових ініціатив та уніфікацію підходів щодо їх регулювання в часи активізації 

дистанційного обслуговування клієнтів та стирання геополітичних кордонів руху капіталу. 

Список літератури: 

1. Regulatory compliance. Wikipedia - URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_compliance 

2. Чех Н.О. Поняття регуляторного комплайенсу: значення та місце в системі 

економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств водопостачання та 

водовідведення) / Н.О. Чех, В. В.Панов, В. Л. Шпілько, К.С. Савенко // Сучасний стан 

наукових досліджень та технологій в промисловості. - 2019. - № 3 (9). – С. 53-61. URL: 



229 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CN

R=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dtssi_20

19_3_8 

3. Basel Committee on Banking Supervision: The compliance function in banks. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/31979549_Basel_Committee_on_Banking_Supervision_

The_compliance_function_in_banks 

4. Джулій Л.В. Оцінка системи комплаєнс як напряму діяльності служби 

внутрішнього аудиту / Л.В. Джулій, О.Я. Подокопна // Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2017. - № 3. - Том 1. – С. 127- 130. URL: 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5685/1/8.pdf 

5. ACCA (2020). Think Ahead. Economic crime in a digital age. – 2020. – 28 p. URL: 

https://www.accaglobal.com/us/en/member/member/accounting-business/2020/01/insights/crime-

technology.html 

6. Global Risk 2020: It’s Time for Banks to Self-Disrupt. - April 21, 2020 By Gerold 

Grasshoff, Matteo Coppola, Thomas Pfuhler, Stefan Bochtler, Norbert Gittfried, Pascal Vogt, 

and Carsten Wiegand. URL:https://www.bcg.com/publications/2020/global-risk-time-for-banks-to-

self-disrupt 

7. Постанова Правління Національного банку України від 11червня 2018 року № 64 

“Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках 

України та банківських групах”  зі змінами і доповненнями від 29 грудня 2020 року № 172. 

URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/29122020_172.pdf? 

8. Sean J. Griffith, Corporate Governance in an Era of Compliance, 57 Wm. & Mary 2075. 

– 2016. URL: https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/873 

 

Козакевич Ольга Романівна 

к. е. н., доцент кафедри фінансового менеджменту 

факультет управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ВАЖЕЛІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ 

ВАЛЮТНОГО РИНКУ 

За сучасних умов розвитку вітчизняної економіки та притаманних їй структурних 

дисбалансів, підвищеної ваги набувають питання, пов’язані з необхідністю забезпечення 

стабільного функціонування бюджетно-податкової та валютної систем. І власне від того, 

наскільки ефективно відбуватиметься процес координації дій фіскальних та монетарних 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dtssi_2019_3_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dtssi_2019_3_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dtssi_2019_3_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dtssi_2019_3_8
https://www.researchgate.net/publication/31979549_Basel_Committee_on_Banking_Supervision_The_compliance_function_in_banks
https://www.researchgate.net/publication/31979549_Basel_Committee_on_Banking_Supervision_The_compliance_function_in_banks
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5685/1/8.pdf
https://www.accaglobal.com/us/en/member/member/accounting-business/2020/01/insights/crime-technology.html
https://www.accaglobal.com/us/en/member/member/accounting-business/2020/01/insights/crime-technology.html
https://www.bcg.com/about/people/experts/gerold-grasshoff
https://www.bcg.com/about/people/experts/gerold-grasshoff
https://www.bcg.com/about/people/experts/matteo-coppola
https://www.bcg.com/about/people/experts/stefan-bochtler
https://www.bcg.com/publications/2020/global-risk-time-for-banks-to-self-disrupt
https://www.bcg.com/publications/2020/global-risk-time-for-banks-to-self-disrupt
https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/29122020_172.pdf
https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/873


230 

органів влади, значною мірою залежить дієвість фіскальної політики у забезпеченні 

валютно-курсової та макрофінансової стабільності.  

Стабільність валютного ринку – це система заходів збереження стійкого стану (стійкої 

позиції) та сталого розвитку кон'юнктури валютного ринку у міжнародній та національній 

валютній системі з метою запобігання надмірній волатильності та мінімізацією 

дестабілізуючих факторів задля налагодження ефективності функціонування його ключових 

елементів, учасників й суб’єктів у поточному періоді і у перспективі [4, с. 14].  

Стабільність валютного ринку визначається співвідношенням між попитом і 

пропозицією іноземної валюти на ринку, однак є й інші впливові фактори та чинники, які 

чинять вплив на рівень волатильності курсових коливань. Основними факторами впливу на 

стабільність валютного ринку є: курсоутворюючі, регулятивні та психологічно-очікувальні.  

Таблиця 1 

Групи факторів та чинники впливу на стабільність валютного ринку 

Джерело: складено автором на основі: [1; 5] 

Найбільш вагомою є курсоутворююча група, однак на стабільність валютного ринку 

суттєвий влив здійснюють й регулятивні фактори, застосування яких потребує координації 

фіскальної та монетарної політик, що є актуальним у контексті забезпечення валютно-

курсової та макрофінансової стабілізації [2]. Фіскальну політику моделюють зміни у рівнях 

державних видатків, оподаткування й державного боргу, відповідно, фіскальними важелями 

виступають: державні доходи, державні видатки, дефіцит бюджету та державний борг          

[4, с. 6].  

На основі теоретичного аналізу встановлено, що фіскальна політика впливає на 

валютний ринок не безпосередньо, а опосередковано, через наступні чинники такі як: ВВП, 

процентна ставка, грошова маса, рівень цін та режим валютного курсу. Схематично 

причинно-наслідкові зв’язки між важелями фіскальної політики та кон’юнктурою валютного 

ринку зображено на рис.1. 

Фактори впливу Чинники впливу на кон’юнктуру валютного ринку 

Курсоутворюючі (базові) 

стан платіжного балансу; економічний розвиток і темпи зростання ВВП; внутрішня і 

зовнішня пропозиція грошей; відсоткові ставки в країнах, валюти яких 

співставляються; темпи інфляції; діяльність валютних ринків і валютні спекуляції; 

Регулятивні 
фіскальна політика; квотування та ліцензування; монетарна політика; регулювання 

цін; інтервенційна політика, розподіл валюти, тощо; 

Кризові 

дефіцит державного бюджету; зовнішній борг держави;  безконтрольна емісія та 

інфляція; штучне і надмірне цінове регулювання; високий ступінь монополізації 

виробництва; рівень доларизації економіки; рівень тінізації та офшоризації економіки; 

зовнішня агресія. 

Психологічно-очікувальні 

політична ситуація в країні; рівень споживчих настроїв населення; зміни рівня 

купівельної спроможності населення; прогнози фіскальних та монетарних органів, які 

не справджуються; недовіра до державних інститутів; виведення капіталу з країни, 

тощо. 
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Рис. 1.  Схема причинно-наслідкових зв’язків між важелями фіскальної політики та 

кон’юнктурою валютного ринку  

Джерело: [ 4,  с. 6] 

Отже, фіскальна політика є вагомою складовою комплексу стратегічних заходів 

фінансової політики держави у забезпеченні довгострокової валютно-курсової та 

макрофінансової стабільності. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків між важелями 

фіскальної політики та кон’юнктурою валютного ринку,  дає можливість визначити вплив 

державних доходів і видатків, дефіциту бюджету та державного боргу на попит і пропозицію 

іноземної валюти й валютні резерви. 

Забезпечення довгострокової стабільності валютного ринку потребує ґрунтовного і 

системного аналізу курсоутворюючих, кризових, регулюючих та психологічно-очікувальних 

факторів, які впливають на курсову волатильність ринку визначаючи на його кон’юнктуру. 

Фіскальна політика опосередковано впливає на кон’юнктуру вітчизняного валютного ринку 

у трьох напрямках: податковому, бюджетному та борговому, однак ключовим елементом 

впливу виступає державний борг та проблеми його фінансування.  

З огляду на високий рівень доларизації національної економіки, неефективну 

бюджетно-податкову й боргову політику, обсяг державного боргу України генерує значні 

бюджетні та валютні ризики у забезпеченні довгострокової валютно-курсової та 

макрофінансової стабільності [2].  
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З метою підвищення дієвості фіскальної політики у забезпеченні стабільності 

валютного ринку України пріоритетними напрямами податкової політики є зниження 

податкового навантаження з одночасним проведенням якісних антикорупційних заходів, що 

у свою чергу сприятиме підвищенню транспарентності національної економіки.  
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